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Увод 

към учебно помагало с текстове на  
тема ”Публична дипломация и комуникационна 
политика в контекста на Европейския съюз”

През настоящата година България отбелязва 10 години от 
членството си в ЕС и това е свързано с осмисляне и анализ на 
постигнатото. Целта е подобряване на образа на България и по-
вишаване на нейната видимост с оглед ефективно провеждане на 
предстоящото първо Председателство на Съвета на ЕС.

Дипломатическата служба и дипломатите имат специфич-
на роля в това сложно административно-политическо упражне-
ние. С оглед облика на днешния свят и в контекста на информа-
ционната среда, в която се развиват всички обществени процеси, 
съобразяването с нагласите на гражданите, формирането на оп-
ределени настроения с цел провеждане на успешна външнополи-
тическа линия става първостепенна задача пред държавните су-
бекти. Именно поради това разбирането и успешното прилагане 
на публичната дипломация като инструмент за формирането на 
обществени нагласи за провеждане на дадена външнополитиче-
ска линия е много важен елемент от квалификацията на съвре-
менните дипломати.

Дипломатическият институт провежда обучения по пуб-
лична дипломация и изследва темата още от самото си създава-
не чрез отделни лекции и модули в различните си обучения, а през 
последните години създаде и самостоятелен курс, посветен на 
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тази обширна теоретико-приложна област.
Като естествена стъпка напред в тази посока през насто-

ящата година в изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.004-0005 
с наименование „Провеждане на обучения на служители от цен-
тралната администрация за придобиване на ключови умения и 
компетентности в контекста  на ЕС” по Оперативна програ-
ма „Добро управление” (ОПДУ), приоритетна ос 2 „Ефективно и 
професионално управление в партньорство с гражданското об-
щество и бизнеса” (ПО2), процедура „Повишаване на експертния 
капацитет на служителите в администрацията”, код на проце-
дурата BG05SFOP001-2.004, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд, бе изработен този сборник със 
студии на български и чуждестранни автори и институции, за да 
подпомогне и квалификационен курс по същата тема.

Текстовете задават една широка рамка на публичната ди-
пломация като дефиниция, обхват и инструментариум и фокуси-
рат внимание върху най-съществените й елементи – комуникация 
с публики, прилагане на комуникационни стратегии и провеждане 
на комуникационни кампании, изграждане и популяризиране на об-
раза на една държава, медийна политика, културна дипломация и 
ролята на правителствени и неправителствени субекти при ней-
ното провеждане. 

Убедена съм, че читателите на този сборник ще добият 
една много ясна представа за публичната дипломация, нейния 
произход, поле на приложение и инструменти за провеждане. За-
познаването с текстовете ще помогне на всеки читател да на-
мери още едно външнополитическо средство за осъществяване 
на връзка с гражданите извън България и за успешно прокарване 
на важни послания и политики. 

Силата на общественото мнение днес е такава, че всяка 
политическа,  включително външнополитическа линия, има нужда 
от много силна гражданска толерантност и подкрепа, за да може 
да се реализира. Теренът на класическата дипломация с нейната 
елитарност и недостъпност става все по-малък за сметка на 
нарастващото значение за формирането на обществени нагласи 
и публичен контекст. 

В настоящия сборник ще се запознаете с десет текста 
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на автори от правителствения, неправителствения и академич-
ния сектор, както и с примери за прилагане на публична диплома-
ция на отделни държави. Тематичният акцент е поставен върху 
практиката и особеностите на публичната дипломация в Европа, 
който е най-близък и приложим за България. Авторите са лектори 
и представители на институции, с които Дипломатическият ин-
ститут работи от години в провеждането на публична диплома-
ция и в подготовка на администрацията за нейното ефективно 
прилагане на държавно ниво.

Като директор на Дипломатическия институт искам да 
изкажа благодарността си към всеки от тях за участието му в 
големия проект „Публична дипломация на България”.

Обръщам се и към читателите на този сборник и им по-
желавам успешно изучаване и прилагане на инструментите на 
публичната дипломация и мотивация за изграждане и популяри-
зиране на един положителен, съвременен образ на България като 
пълноправен член на Европейския съюз.

София, май 2017 г.

Таня Михайлова

Директор на Дипломатическия институт
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ЩО Е ПУБЛИЧНА ДИПЛОМАЦИЯ?

доц. д-р Здравко Попов

Прието е между мнозина, че терминът „публична ди-
пломация” (public diplomacy) е бил използван за първи път през 
1965 година като означение на самостоятелна дисциплина от 
Едмънд Гълиан (Edmund Gullion), декан на Fletcher School of Law 
and Diplomacy при Tufts University.  Когато впоследствие се е съз-
давал Murrow Center of Public Diplomacy към същия университет, 
именно понятието на Едмънд Гълиан за публична дипломация е 
било положено като водещо. А то е включвало следното разби-
ране: Публичната дипломация се занимава с влиянието на об-
ществените нагласи върху формирането и осъществяването 
на външните политики на държавите. Тя обхваща измеренията 
на международните отношения отвъд традиционната диплома-
ция; тя въздейства на общественото мнение на други страни в 
полза на правителството си; тя изследва взаимодействието на 
частни групи и интереси в една или друга страна; тя представя 
външнополитическите въпроси на своята страна с цел повлия-
ване върху политиката на чуждата страна; тя практикува кому-
никация между тези, чиято работа е комуникацията, каквито са 
дипломатите и чуждестранните кореспонденти; тя осъщест-
вява процеса на междукултурните комуникации. Голяма част от 
това разбиране на Едмънд Гълиан продължава да е валидно и днес 
в различните школи по публична дипломация.

И ако е прието оригиналността на концептуалната упо-
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треба на понятието „публична дипломация” да принадлежи на 
Fletcher School, това не означава, че фразата „публична дипло-
мация” не е била в оборот много преди това в  политическата 
традиция. Тя се появява в дебатите на американския Конгрес 
още през втората половина на 19 век в значението на „откри-
та дипломация” в противовес на „тайна дипломация”. Подобно 
е и значението в употребата на фразата по това време и в 
английската политическа реторика. Често френската фра-
за  ”diplomatie publique” се е превеждала в Лондон като „open 
diplomacy”.  В първата половина на 20 век, особено по времето 
на Първата световна война, фразата се е използвала да опис-
ва най-различни политически практики – от редовните герман-
ски изявления около бойното поведение на подводниците, през 
публичните декларации за периодите на мир, до смисъла на пос-
ланието на американския президент Удроу Уилсън, изразено в 
т.нар. „14 точки”, където той призовава за световен мир чрез 
международна система, основана на „отворени споразумения за 
мир” (т.е. без скрити клаузи) и „дипломация, действаща винаги 
открито и публично”. Подобна употреба, обвързваща диплома-
цията със значенията на откритост, прозрачност, публичност, 
честна игра в сравнение с представата за традиционната ди-
пломация като тайнствена, кулоарна, лицемерна, предназначена 
единствено за нуждите на властта, е давала основание на някои 
журналисти-моралисти дори да наименоват годините след Пър-
вата световна война „ерата на публичната дипломация”1. 

Но все пак, в интерес на истината, трябва да се каже, 
че в периода между двете световни войни, фразата „публична 
дипломация” е била все още с неустойчива употреба, с плаващи, 
дори с противоречиви значения – и най-важното, тя не е могла 
да удържи съперничеството си с термина „пропаганда”, който 
бързо се е институционализирал и я изместил от политическа-
та езикова игра, усвоявайки голяма част от нейните функции.  
За едно кратко време, от 1920 до 1939, пропагандата е видя-
на като модерен инструмент за овладяване и преобразуване на 
емоциите и нагласите на хората, без те да осъзнават това. 
Институтът за анализ на пропагандата (1937) е определил про-
пагандата като „изразяване на мнения или действия, провежда-
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ни съзнателно от индивиди или групи с намерение да повлияят 
върху мненията и действията на други индивиди или групи за 
предопределени цели чрез психологически манипулации”.2       

Йозеф Гьобелс, министърът на пропагандата на нацистка 
Германия, е казвал, че „ние не говорим, за да кажем нещо, а да 
постигнем определен ефект”. В този смисъл, пропагандата не 
е средство за разбиране на събития, позиции и факти, а именно 
воля и  действие за постигане на резултати, желани от и полез-
ни единствено на Властта. 

Това преплитане и дори сливане на значенията и функции-
те на пропагандата и публичната дипломация и до днес е про-
блем за същинското различаване. Годините на Студената вой-
на между Изтока и Запада още повече са допринесли за това 
отъждествяване. Въпреки  теоретическите и практическите  
усилия във втората половина на 20 век за ясното разграничава-
не между двата вида дейности, и досега все още има политици, 
дипломати, журналисти, които допускат, че фразата „публична 
дипломация” е просто по-приличен и завоалиран начин на изразя-
ване на действителната пропаганда. Според тях става дума за 
едно и също явление, от което държавата се нуждае. Малко след 
терористичното нападение в САЩ на 11 септември 2001, в своя 
статия във „Вашингтон пост”, тогавашният помощник държа-
вен секретар Ричард Холбрук казва, че за да е могло да се предо-
тврати превантивно тероризмът,  е имало нужда от „публична 
дипломация, или от публична работа, или от психологическа вой-
на, или – ако наистина желаете да бъда прям – от пропаганда”.3

Не е било лесно дори на създателя на концепцията за пуб-
личната дипломация Едмънд Гълиан да я откъсне напълно от 
срастването й с пропагандата. Той описва публичната диплома-
ция като обяснение на политиките на САЩ пред чуждестранни 
общества чрез взаимодействие на групи, на личности. По този 
именно начин – чрез обяснение и насрещна комуникация - трябва 
да се влияе на другите страни да възприемат външно-полити-
ческите позиции на САЩ, да реагират на тях, и с това да се 
въздейства на политиките на техните правителства. Търсейки 
във Fletcher School адекватното понятие, което да означи ця-
лата тази дипломатическа  активност, казвал той, най-лесно 
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е било да се назове тя с утвърдения през Втората световна 
война термин „пропаганда”. Но е било очевидно, че този нов вид 
дипломация не е идентична на пропагандните идеологически 
дейности и на техните методи и техники, че тя е нещо много 
повече от тях, и по същество, и по обем . По-скоро пропагандата 
е само малка, и то не-централна, част от новата дипломация. 
„За да опишем целия спектър от комуникации, информация и про-
паганда, ние се натъкнахме на точния израз „публична диплома-
ция”, споделял Гълиан.4

Но всъщност, за да се наложи и да се легитимира поня-
тието за публична  дипломация, а чрез това и да се отличи от 
понятието за пропаганда, то е трябвало да се институциона-
лизира, да се превърне в институционална политика и прак-
тика, а впоследствие и в образователна политика и практика. 
В САЩ това се е случило през  и благодарение на United States 
Information Agency (USIA). Предисторията и историята на Аген-
цията, с нейните зиг-зази, успехи и неуспехи, е много показател-
на и поучителна в това отношение.5 

През юни 1942 по инициатива на Белия дом се създава 
Служба за военна информация (Office of War Information) с двоен 
мандат – да произвежда информационни програми както за САЩ, 
така и за чужбина. Практически обаче Службата се е ориенти-
рала предимно към чужди публики.  Тя е произвеждала продукти 
за целите на международната политическа пропаганда – пози-
циите на Вашингтон за войната и мира. Скоро се разбира, че 
създаването на подобни продукти и пласирането им в чуждес-
транна среда изисква разнообразни познания и умения, различни 
от тези на кариерните чиновници. За тази цел се привличат  
хора от индустрията, медиите, маркетинга и рекламата. По-
канват се преподаватели и изследователи от университетите. 
Те сътворяват една нова интердисциплинарна нагласа към този 
вид труд. Антропология, икономика, история, математика, соци-
ология, психология – всичко това е било въвлечено в работата. 
Пресечната точка на всички тези познания и практики е била 
комуникацията. Харолд Ласуел, специалистът по масови кому-
никации и пропагандни техники, и признатият лидер на група-
та, е изобретил базисния подход на Службата като отговор на 
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въпросите „Кой какво казва, по какъв канал, на кого го казва, с 
какъв ефект?”. Трябва да споменем и полезното сътрудничество, 
което Службата е имала с Американския институт за общест-
вено мнение, създаден (1935) и ръководен от психолога Джордж 
Галъп.

Основният канал по време на войната за разпростране-
ние на продуктите на Службата било радиото.  Но в сравнение 
с Германия, Великобритания и Съветския Съюз, в този период 
САЩ са нямали фактически развита радио- разпространителска 
мрежа в чужбина. До войната CBS и NBC са постигнали някакви 
успехи в Латинска Америка за комерсиални цели, но останалата 
част на света е била непокрита от американска радио-мрежа. 
След японските бомбадировки на Пърл Харбър и влизането на 
САЩ във Втората световна война, е било осъзнато от поли-
тиците, че без собствена радио-разпръсквателна мрежа не е 
възможно изобщо да се информира и влияе на международното 
обществено мнение. Службата създава радио-станцията Гла-
сът на Америка (The Voice of America) с амбициозната цел за 
глобално присъствие. Заедно с това започва усилена работа по 
активно сътрудничество с частни издателски къщи, вестници, 
филмови студиа за общи идеологически инициативи. За много от 
тези нови практики на американската външна политика британ-
ският опит е бил водещ модел за следване. Приносът на Служ-
бата станал очевиден, особено що се отнася до операциите й в 
Европа и Азия. Въпреки успехите й, обаче, след края на войната, 
през есента на 1945 година, Службата за военна информация е 
била закрита. 13 000 служители били уволнени. Поколението по-
литици в този период са гледали на Службата единствено като 
на инструмент за пропаганда по време на война, и не са раз-
брали какъв нов хоризонт за дипломацията е открила нейната 
дейност, какъв потенциал, извън пропагандата, тя притежава, 
колко много иновационна експертиза е натрупала, и какви нови 
умения, нужни на дипломацията, е формирала у служителите си. 
В допълнение, частните медийни компании и другите държавни 
агенции и служби са започнали да гледат на нея като на съперник 
и конкурент на международния пазар на информация, а и дефини-
рането й само като пропагандна машина пораждало чувството 



13

Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на Европейския съюз

на боязън, че тя може да се окаже в бъдеще идеологически цен-
зор и контрольор на техните дейности и произведения. Активи-
те на Службата били прехвърлени на Държавния департамент и 
на Министерството на отбраната, а редуцираните й дейности 
са били отдадени на бюрократичния апарат. 

Но следвоенната ситуация била твърде динамична, прес-
труктурирали са се старите американски държавни институ-
ции, възниквали са нови, създавал се нов световен ред, проек-
тирали се международни организации, започвал процесът на 
деколонизация, променяла се по същество външната политика 
на САЩ като един от победителите във войната. На фона на 
всичко това протичали и много конкретни процеси, които са 
оказали мощен импулс за раждане на политическо съзнание за 
необходимостта от институция, подобна на закритата Служ-
ба, която би развивала и осъществявала отново, но вече в но-
вите условия, една комуникативна дипломация във възможно 
най-широкия смисъл на думата. Ще спомена само някои от тези 
конкретни процеси, които са станали аргумент и са водели пря-
ко към решението за създаването на една нова агенция. 

Първият от тях е бил процесът на въвеждане на демокра-
тични познания и практики за населенията на бившите врагове, 
Германия и Япония. Голямата цел е била да се превърнат тези 
две страни в бъдещи съюзници и приятели. Публична политика, 
гражданско образование, изкуство, медии, култура, преводи, биб-
лиотеки, езиково обучение – всичко това е било използвано за 
програмите и кампаниите за демократизацията на общества-
та в тези страни. Вторият процес е този на т.нар. „план Мар-
шал” - подкрепата за Западна Европа за излизане от нейния поли-
тически и икономически колапс. Държавният секретар Джордж 
Маршал в една реч в Университета Харвард е обявил този план 
като програма срещу „глада, бедността, отчаянието и хаоса” в 
региона. Посолствата на САЩ е трябвало да проведат, донякъ-
де несвойствени за тяхната рутинна дейност тогава, публични 
информационни и комуникативни кампании в полза на програма-
та Маршал. Третият процес е свързан в търсене на ефективно 
противостоене на нарастващо агресивната съветска комунис-
тическа пропаганда. Президентът Хари Труман в една своя пуб-
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лична реч през 1950 обявява „Кампания на Истината”, където 
призовава всички свободни и демократични нации да се обеди-
нят в „една устойчива, интензивна програма за промотиране 
на каузата на свободата срещу пропагандата на робството”.  
В речта си Труман определя пропагандата като мощно оръжие, 
използващо измамата, деформацията и лъжата като преднаме-
рена, съзнателна политика. На нея трябва да бъде противопос-
тавена, според него, политиката на истината. „Пропагандата 
може да бъде преодоляна единствено чрез истината – чистата, 
простата, неукрасената истина – представена чрез вестници-
те, радиото, киното и други източници на информация, на които 
хората се доверяват. ....Докато не предоставим нашият реален 
разказ директно на  народите в другите страни, ние ще губим 
битката за човешките умове просто поради неявяване”.6  Тру-
ман е инструктирал дипломатите на Държавния департамент, 
че те трябва да поддържат постоянно информационни дейнос-
ти в чужбина като интегрална част от  външните работи, и 
в духа на своята „Кампания на Истината” е изисквал те да се 
провеждат по такъв начин, че другите народи да възприемат 
една пълна и честна картина на американския живот, както и на 
целите и политиките на американското правителство. Така се 
е родила платформата на американизма – разпространяването 
по света на американския начин на живот, на американските 
ценности, американската история и култура, музиката, спорта, 
модата, университетите, политическите принципи на свобода-
та и демокрацията, кухнята, природата, предприемачеството, 
икономическите постижения, идеите, американските градове и 
т.н. Де факто ставало дума за публична дипломация, без обаче 
да се произнася все още тази фраза в Държавния департамент 
(там звеното, което се занимавало с тези въпроси се наричало 
„public affairs”).

Важният момент във всички тези процеси било появата и 
натрупването на много нови дейности във външнополитическа-
та сфера, които не са били вече характерни за традиционната 
американска дипломация, и най-важното -  преодоляването на  
идеологическата пропаганда като външнополитическо поведе-
ние. „Пропагандата” загубила своята институционална легити-
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мация, тя все повече и повече се идентифицирала с начина на 
употребата й от режимите на фашизма и комунизма, терминът 
се негативизирал и придобивал само пейоративно значение. Па-
радоксално, но в самите САЩ, явлението „маккартизъм” (по име-
то на инициатора му сенатор Джоузеф МакКартни), което със 
своя фанатичен антикомунизъм, е произвеждало масова истерия, 
страх, подозрителност и преследване на хора, също е допринес-
ло за негативизиране на термина. За много хора „пропагандата” 
е значела вече злоупотреба с факти, с информация и реалности, 
тя е била възприемана като  психологическа манипулация и кон-
трол на съзнанието и словото. В годините след Втората све-
товна война правителствата на западните държави, подтиква-
ни и от гражданските общности, постепенно са отстранявали 
от своята реторика термина „пропаганда”. Дори Ватиканът, на 
когото исторически принадлежал оригиналната институционал-
на употреба на термина, е бил принуден да се раздели с него.

В 1628 година Папа Григорий XV, позовавайки се на Еванге-
лието на Марко (16) се е обърнал към свещениците, които въз-
намерявали да служат на Църквата в чужбина с думите: „Идете 
по целия свят и сведете Светото писание до всяко живо съще-
ство”.  Тук думата „пропаганда” е била употребена в смисъла на 
„свеждам”, „разпространявам”, „осветлявам”, „разяснявам” (Хрис-
товата вяра). Думата е легализирана, след като Папа Григорий 
XV създава към Светия престол институцията Свещена кон-
грегация за пропаганда на вярата. Но след няколко века, в 1967 
година, Ватиканът променя името на Конгрегацията и заличава 
думата „пропаганда” в него – тя става Конгрегация за евангели-
зация на народите.

В 1953 година е създадена USIA – Информационна агенция 
на САЩ - правителственият орган за провеждане на публична 
дипломация в глобалния свят. Съществена роля за това решение 
е имал държавният секретар в новата администрация на пре-
зидента Айзенхауер – Джон Фостър Дълес. Първата му задача 
била да изнесе Международната информационна администрация 
извън Държавния департамент, която да се съсредоточи по този 
начин главно върху международното обществено мнение като 
фактор във външната политика. За правна рамка, легализираща 
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публичната дипломация, е послужил един юридически  документ 
от 1948 година – United States Information and Educational Exchange 
Act – известен повече като Акт на Смит и Мунд, който е насър-
чавал „действия за допринасяне за едно по-добро разбиране на 
САЩ сред народите по света  и за усилване на международните 
отношения на сътрудничество”.7

Агенцията е просъществувала до 1999 година. След ней-
ното закриване публичната дипломация се е поела от Държав-
ния департамент и е преминала на пряко управление от за-
местник-държавен секретар.8 За своите 45 години живот тя 
е работила с 10 президенти, всеки със своите приоритети и 
изисквания към нея. При президента Джими Картър тя е полу-
чила огромни пълномощия, консолидирайки всички дейности на 
американското правителство по публична дипломация в себе 
си (дори е била преименувана на US International Communication 
Agency – USICA, но при президента Рейгън отново й е било върна-
то името USIA). За 45 години тя е сменила десетки директори, 
някои външни на системата, други вътрешни на системата, но 
всички допринесли повече или по-малко за доброто управление на 
Агенцията и за развитието на публичната дипломация. За ле-
гендарни се считат имената на директорите Theodore Streibert 
(дошъл от медийния бизнес на Ню Йорк), на George Allen (кари-
ерен дипломат на Държавния департамент), на Edward Murrow 
(ветеран-кореспондент на CBS). Важното е, че в сложната био-
графия на Агенцията, в разнообразните й функции и дейности, в 
многочислените й програми и операции, в методите и техноло-
гиите, които тя е използвала, в глобалната мрежа, която тя е 
създала за комуникация с обществата по света, ние откриваме 
и разбираме в голяма степен характера и ролята на публичната 
дипломация в съвременността ни.

Ако се ръководим единствено от наличието на името „пуб-
лична дипломация”, съответно на понятието като конститу-
иращо тази дипломатическа практика, би трябвало да кажем, 
че публичната дипломация е съвсем нова практика, възникнала 
определено след Втората световна война (ако не включваме, 
разбира се, предшестващата я практика на пропагандата). Но 
погледнато от прагматическа гледна точка, в европейската ис-
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тория ние може да открием подобни практики, без да носят и 
да се легитимират от това име. Да се въздейства върху много-
бройна чужда публика, без употреба на военна сила, с цел да се 
прокара кауза, интерес, вяра, образ, идеология, е практика, която 
се е осъществявала от античните Гърция и Рим, от християн-
ска Византия, от ренесансовите градове-републики на Италия, 
от колониална Испания, от  държавите на Модерността. Някъде 
тези практики са били интуитивни, другаде –  промислени. Но 
навсякъде са били съпровождани от разбирането за полза и благо 
на този, който ги упражнява. 

Известно е с какво упорство и постоянство, чрез убежде-
ние и действие, кардинал Ришельо, първи министър на крал Луи 
XIII, се е стремял да създаде национална и културна идентич-
ност на Франция.9  В идеята за Героя като събирателен образ на 
Франция, която да се наложи на европейските народи, той е виж-
дал средството за постигане на такава идентичност. Затова 
той е насърчавал разпространението на литература, поезия, 
изобразително изкуство, театър, балет на тези френски авто-
ри, в чиито произведения героичното е била централна тема. В 
тази посока на търсене на значимост сред другите народи е и 
усилието му за основаването и развитието на Академията не 
само като френски, но и европейски център на културата и об-
разованието. Той е  разбирал, че с изграждане на репутация на 
Франция като велика страна на международната сцена е свър-
зано нейното самостоятелно развитие и бъдеще. След Ришельо, 
неговата политика за изграждане на позитивен и величествен 
образ на Франция в чужбина, се превърнала в много успешна и 
устойчива държавна политика до степен, в която другите стра-
ни в Европа само следвали или подражавали френския пример.

В действителност тези политики, насочени към чуждес-
транна публична среда, стават нещо закономерно и необходимо 
след възникването на националните държави. Формално този 
процес на възникване и утвърждаване на националните държави 
е белязан от Вестфалския мирен договор, подписан в Мюнстер и 
Оснабрюк (провинция Вестфалия) на 24 октомври 1648 година. С 
това споразумение между 194 европейски страни се слага край 
на опустошилата континента Тридесетгодишна война, войната 
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между католици и протестанти. Преначертават се територии, 
бележат се граници, появяват се нови държави. Швейцария по-
лучава своята независимост от Австрия, Холандия – от Испа-
ния, множеството германски княжества си осигуряват своята 
автономност, Швеция получава още територия, Брандербург и 
Бавария също се разширяват, Франция придобива Елзас и Ло-
тарингия. Католицизмът и Протестантизмът си разпределят 
зоните на влияние и разпространение, институцията Свещена 
римска империя  губи властта си над Европа и присъства оттук 
нататък само символично. Разбира се, това е процес, продължил 
дълго след подписването на Вестфалския мирен договор - процес 
на ревизии и корекции на граници, на присъединяване и разделя-
не на народи и територии - но началото на историческото съ-
ществуване на държавата-нация е било заложено именно с този 
договор. Основният принцип, конституиращ държавите-нации е 
техният суверинитет. Благодарение на него е родена новата 
система на международни отношения – Вестфалската система 
– която е дефинирала модерното понятие за европейски ред, а 
впоследствие (след деколонизацията) – и понятието за свето-
вен ред. И днес ние все още продължаваме да разбираме под 
„световен ред” глобална система от национални държави. Орга-
низацията на обединените нации (ООН) е олицетворението на 
тази система. Независимо от силата на процесите на глобали-
зация и интеграция, Вестфалската система на международни 
отношения, базирана на съществуването на национални държа-
ви, продължава и днес да определя характера на човешкия живот 
на планетата.

Това, което ни интересува в този контекст, и което ни 
отнася пряко към дипломацията, е появата на понятието на-
ционален интерес. Както е очевидно, то е пряко изводимо от 
съществуването на това модерно историческо тяло – нацио-
налната държава. То е базисно сцепление на различни конкрет-
ни интереси на държавата-нация – идеологически, политически, 
икономически, финансови, военни, културни, граждански и т.н. 
Интереси спрямо кого? Интереси спрямо интересите на други-
те държави-нации. Казано с други думи, видяна през „Вестфалия”,  
международната среда е арена на срещи, преговори, сблъсък, 
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конфликт, конкуренция, сътрудничество, диалог на национални 
интереси. В международната среда държавите се срещат, на 
основата на националните си интереси, като „приятели”, „съ-
юзници”, „съперници”  или „врагове”.  За първи път в историята 
възниква необходимост от специална професия, която да об-
служва постоянно тези отношения. 

Дипломацията е дейност стара, колкото е човешката ис-
тория, но дипломацията е професия от времето на обособяване 
на националните държави. В миналото дипломацията е могла да 
се осъществява от духовни лица, от военни, от благородници, 
от преки наследници на трона, от търговци, от интелектуалци 
и от много други представители на обществото. В система-
та от отношения на национални държави обаче дипломацията 
става самостоятелен вид труд, особен вид занаят, със свои 
компетентности, умения, познания. Възниква специализирано 
образование за дипломати. Виенската дипломатическа академия 
( Oriental Academy, Consular Academy, Diplomatic Academy) е от-
крита от императрица Мария Терезия на 1 януари 1754 година, 
именно за да въведе чрез обучителни програми професионализма 
в работата на тези, които посвещават своя живот на дипло-
мацията.10  Първо Хабсбургската монархия, а следвайки нейния 
пример и своя национален интерес, и други държави в Европа 
създават дипломатически школи, за да произведат държавни ди-
пломатически служители от нов тип, нужни да провеждат, да 
защитават и да ръководят националния интерес на страната 
си в измерението на променената от 17 век система на между-
народни отношения.

Дипломатите образуват елитарно съсловие, облечено в 
пълномощия, в имунитет, в символика.  Чрез уменията и тех-
никите на комуникацията, на основата на познания и култура, 
възпитание и стил, дипломатът в традиционния си статус има 
една водеща цел и функция – да осъществява и да развива отно-
шенията между властите и държавните институции на своята 
и чуждата страна спрямо националните интереси. Той е свое-
образен посредник и гарант на двустранните отношения между 
държавните глави, правителствата, парламентите и другите 
държавни институции. Това ще наричаме традиционна или кон-



20

Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на Европейския съюз

венционална дипломация.  
За да разберем още по-добре публичната дипломация, тя 

трябва да бъде разграничена не само от пропагандата, но и пре-
ди всичко от конвенционалната дипломация. За тази цел е нуж-
но да схванем още една същностна промяна в международната 
среда, станала явна в процеса на ставането на националните 
суверенни държави, и разгърнала се в широк мащаб в съвремен-
ния свят. Това е появата на модерната публичност.11

При оформянето на държавата-нация, постепенно държа-
вата, а не владетелят, се превръщала в носител на публична-
та власт. Тя се обективирала в постоянно административно 
управление и редовна армия. В тесен смисъл на думата „публич-
но” станало синоним на „държавно”. Държавните служители са 
публични лица, те заемат публична длъжност, тяхната служеб-
на дейност е публична. Управленските институти и политиче-
ските власти, включително сградите им, са също публични. От 
друга страна, съществуват частни лица, частни дела, частни 
домове. Държавната власт служи на „общото благо”, частните 
лица следват собствените си нужди и интереси. С отделяне-
то на църквата от държавата, религията също станала частно 
дело. Обаче с развитието, с обособяването и автономията на 
частната сфера, тя все повече и повече се налагала в национал-
ната държава като една втора публичност - на „гражданите” 
(а не на поданиците) - като „гражданско общество”, проти-
вопоставящо се на и взаимодействащо с държавната публич-
ност.12 Гражданското общество се е самосдружавало в различни 
организации – синдикални, културни, гилдийни, образователни, 
правозащитни, спортни, браншови, професионални и много дру-
ги. Това, което е исторически важно, че постепенно граждани-
те легитимирали своята публичност чрез т.нар. обществено 
мнение (public opinion).  Частните хора общували помежду си 
като публика и именно в качеството си на общуваща публика 
те са заявявали за себе си (чрез своята позиция, своята оценка, 
своята критика) пред държавната публична власт. В това се 
състои и характерът на модерната публичност - за разлика от 
едномерната средновековна публичност на владетеля и двора, 
модерната публичност е станала двупланова – тя се разгръща-
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ла едновременно като държавна публичност и гражданска пуб-
личност. Общественото мнение станало посредникът и регу-
латорът на отношенията между държавата и гражданите.

Гражданската публичност създавала свои собствени фо-
руми и места за производство на обществено мнение. Юрген 
Хабермас по много добър начин е изследвал и представил този 
феномен.13  Във Франция това са били т.нар. салони. Типичното 
за френското гражданско общуване  от 18 век е, че то се е осъ-
ществявало в салоните от представители на различни слоеве 
на населението – аристократи, буржоа, интелегенция, военни, 
занаятчии, хора на изкуството и други. Салонът с времето е 
придобил своя автономност и светските разговори с лекота 
преминавали в критически и политически разговори. В Англия 
между 1680 и 1730 такова гражданско място се оказва кафене-
то.  То станало форум за разговори – споделяне и спорене – меж-
ду аристократи, търговци, банкери, манифактуристи, интелек-
туалци - както за литература, философия и икономика, така и 
впоследствие предимно за политика. В кафенетата се е фор-
мирало в този период английското обществено мнение. Само в 
Лондон в началото на 18 век е имало над 3000 кафенета. В Герма-
ния подобна функция в 17 век  са играли „обществата на учените 
сътрапезници” , а в 18 век - „немските общества”.  Идвали са 
хора с различен социален и имуществен статус в търсене на 
равенство в общност. Предимно са работели по стандартизи-
ране на немския език, но разговорите понякога са преминавали и 
в идеологически. 

Тези и други подобни места в повечето европейските 
страни са институционализирали общественото мнение на 
гражданската публичност. Благодарение на тези места и тех-
ните форми на общуване, частните мнения на индивидите са се 
сцепвали в колективно мнение, частното е придобивало статут 
на публично. Разговорите и дебатите са засягали и са пробле-
матизирали всякакви сфери и теми, които в миналото са се счи-
тали за табу – власт, закони, данъци, църква, сигурност и т.н. 
Тъй като по принцип тези места са били достъпни и открити за 
всякакви заинтересовани хора, оформилите се общи мнения и по-
зиции са получавали все по-голяма тежест в националната дър-
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жава и в чужбина, и държавната власт е трябвало все повече да 
се съобразява с тях. Още повече, че вестниците и списанията 
в тази епоха са започнали да отразяват вече не само позиции и 
поведения на държавното управление, но и критиките, оценките 
и вижданията на гражданското общество. Медиите са ставали 
неусетно  приносители на общественото мнение. 

Тази социално-историческа рамка ни беше необходима, за 
да поставим в нея професионалната дипломация на националната 
държава и да разберем по-ясно как тя функционира в контекста 
на модерната публичност. Очевидно е, че приоритетните зада-
чи на дипломацията са били осъществяването и развитието на 
отношенията между държавните власти на две страни. В широ-
кия смисъл на думата, дипломацията в международната систе-
ма на националните държави е в измерението на симетричната 
връзка власт-власт. Тя осъществява националния интерес на 
своята страна чрез набиране на информация, влияние и прегово-
ри с институциите на властта на чуждата страна. Но от дру-
га страна, дипломацията не е могла да остане безучастна към 
появилата се и бързо разгръщаща се гражданска публичност. 
Чрез формите на общественото мнение тя е ставала същест-
вен фактор в националната държава без да притежава силата 
на властта. Дипломатите, без това да им е било водещ приори-
тет първоначално, са започнали да опознават тези форуми, да 
общуват с участници в салоните, кафенетата, клубовете, да се 
опитват да влияят на лица, формиращи обществено мнение, в 
полза на своята държава. Колкото повече се развивало граждан-
ското общество, колкото повече се увеличавала неговата роля 
в социалните, политическите, икономическите и културните 
дела, толкова повече то е ставало предмет на интерес и вли-
яние от страна на дипломацията. Но това отношение  вече е 
било не власт-власт, а власт-общество - властта на държава-
та на дипломата и обществото на чуждата държава, където е 
акредитиран. Дипломацията е трябвало да осъществява себе си 
в измерението на една нова, асиметрична връзка. 

Конвенционалната дипломация, въпреки изключенията,  
по принцип е комуникация между симетрични актьори (власт-
власт), които са ясно дефинирани, идентифицирани и предсказу-
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еми. Публичната дипломация, въпреки изключенията, по принцип 
е комуникация на асиметрични актьори (власт-гражданско обще-
ство), при която вторите често са неопределени и непредсказу-
еми. Илюстрация за това днес са обществата на Афганистан 
или Сомалия. Именно неопределеността и непредсказуемостта, 
липсата на писани и предварително договорени правила за об-
щуване, са станали проблем и неудобство за конвенционалната 
дипломация, но за публичната дипломация това е станало креа-
тивното й предизвикателство. 

В 20 век, както отбелязахме, гражданската публика пър-
во е станала обект на пропагандна политика, а впоследствие и 
на публична дипломация. Тезата ни е, че публичната дипломация 
се появява и се развива сравнително самостоятелно, не вслед-
ствие на вътрешни процеси в самата дипломация, а вследствие 
на историческата поява и развитие на гражданската публич-
ност и превръщането й в субект на националния живот и меж-
дународните отношения. 

Да разграничим предметно още веднъж конвенционалната 
и публичната дипломация: 

Предметът на дейност на конвенционалната дипломация 
в страната на акредитация е публичната легитимна власт – 
държавна, регионална, общинска. Конвенционалният дипломат, 
в зависимост от своя ранг и пълномощия, и в зависимост от 
структурата на властта в приемащата страна, взаимодейст-
ва с държавен глава, с парламентаристи, с премиер и минист-
ри, с публична администрация, с представители на съдебната 
власт, на местната власт, с представители на  всякакви други 
държавни организации и институции.  В полето на неговата ра-
бота са още политици, дипломати и служители на международ-
ни организации, както и колеги-дипломати на чужди посолства и 
представителства. Списъкът може да нараства. 

Предметът на дейност на публичната дипломация в стра-
ната на акредитация е публичната невластова среда, самоор-
ганизирала се в разнообразни форми – малцинства, академични и 
културни общности, бизнес-сдружения, църкви и религиозни ор-
ганизации, студентски и спортни дружества, синдикати, женски 
организации, правозащитници, библиотеки, екологични неправи-
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телствени сдружения, общественици и интелектуалци с публич-
но влияние и много други. Списъкът може да нараства. Публич-
ният дипломат взаимодейства специално с представители на 
медиите – мениджъри, редактори, журналисти. 

Публичната дипломация е многожанрова дипломация. Тя 
обема в себе си и служи като родово понятие за много видове ди-
пломации, чийто основен предмет е гражданската публичност и 
чиято основна технология на осъществяване е комуникацията  
- културна дипломация, nation-branding, бизнес дипломация, хума-
нитарна дипломация, научна дипломация, екологична дипломация, 
спортна дипломация, църковна дипломация, диаспора дипломация 
и много други видове. Според приоритетите си, според ресурси-
те си, според разпознаването на ползите си в дадена точка на 
света, правителствата решават кой вид публична дипломация 
да реализират. Някъде това ще бъде културна дипломация, на 
друго място – икономическа дипломация, на трето – църковна, 
а сигурно ще има места, където ще се прилагат няколко жанра 
едновременно. 

Осъзнаването и разбирането от правителствата на ро-
лята и влиянието на гражданската публичност, на „невласто-
вата власт” на общественото мнение върху националната пуб-
лична власт, а впоследствие и върху международната публична 
власт, след Втората световна война, е дало силен тласък за 
утвърждаването на публичната дипломация. Все повече държа-
ви, след САЩ, Великобритания, Франция, Холандия, са започнали 
съзнателно да използват потенциала на публичната диплома-
ция. Известни са добрите примери на Канада, Норвегия, Изра-
ел, Бразилия, Япония, Швейцария, Южна Корея. След провала на 
Маоистката културна революция и преодоляването на нейните 
негативни последици, Китай след Мао е инвестирал много за 
изграждане на нов образ на страната в света чрез възможност-
ите на публичната дипломация. След големия взрив на деколо-
низацията (само в периода между 1948 и 1964 са се появили на 
картата 47 независими страни), новите национални държави са 
станали както обект на пропаганда и публична дипломация от 
страна на двата идеологически блока, но също и самостоятелен 
субект на своя публична дипломация по отношениие на междуна-
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родното общество. Публичните политики в чужбина  на Индия, 
Кения, Мароко, Индонезия, Сингапур са силни аргументи в полза 
на необходимостта от публичната дипломация. Това разбра и  
успешно приложи ЮАР след падането на режима на апартейда. 
След края на Студената война през 1989 година и разпадането 
на СССР, Чехословакия, Югославия, се появявиха още 24 суве-
ренни държави, всяка една от тях амбицирана да удостовери на 
света своята самобитност, своите предимства, своите визии. 
Казахстан, Азърбайджан, Естония, Хърватия, Словения, Чехия и 
всички останали, го демонстрираха успешно със средствата и 
методите на публичната дипломация. Тук няма да засягам пуб-
личната дипломация на международни организации като ООН, ЕС, 
НАТО, ОССЕ и други, това ще бъде предмет на друга разработка. 
Но бих искал само да отбележа, че те започнаха да създават и 
да развиват капацитет на публична дипломация, тръгвайки от 
модели и практики на публичната дипломация на националните 
държави от „старата” Вестфалска система на международните 
отношения.  

Трябва да се спомене, разбира се, революцията в последни-
те десетилетия на комуникациите чрез информационните тех-
нологии, мобилните връзки и социалните мрежи за ускорението 
на растежа и ефективността на публичната дипломация. Първо, 
защото те дадоха нова мощ и автономия на самата гражданска-
та публичност и влиянието й върху официалните власти ста-
на още по-осезателно; второ, защото чрез глобалните връзки 
те произведоха нова транснационална гражданска публичност, 
нова транснационална субектност с огромно въздействие върху 
международната среда, върху международните организации, кор-
порации, правителства. Общественото мнение се ражда и мо-
билизира вече първо в интернет, а след това се трансформира 
в обществено действие на площадите и улиците. Видим е екс-
плозивният растеж на недържавните актьори и фактори в меж-
дународното пространство. Те станаха сякаш още по-неуловими 
и по-непредвидими. Транснационалните протестни движения са 
ярко потвърждение на това. Заговори се за глобално граждан-
ско общество, за глобално обществено мнение. „Ние сме вече 
част от мексиканската вълна, която започна от площад „Тахрир” 



26

Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на Европейския съюз

в Кайро, премина през Мадрид, въодушеви Ню Йорк, възпламени 
Истанбул и Сао Пауло. Сега сме ние”.14

Самите международни отношения се виртуализираха. Ди-
пломатите са свикнали да осъществяват face-to-face срещи и 
разговори. Може ли да се общува с такова виртуално граждан-
ско общество, да се извлича необходима и полезна информация 
за националните интереси, да му се влияе в полза на същите 
интереси? Водещите школи по публична дипломация веднага 
превзеха този нов свят на комуникацията. Появи се терминът 
„дигитална дипломация”. Публичните дипломати започнаха да 
се обучават, преди конвенционалните дипломати, на употреба 
на съвременните технологии заради промяната в характера на 
функционирането на новата международна публичност. Предме-
тът се е усложнил, технологиите са нови, но голямата цел на 
публичната дипломация е останала същата - „да спечелим сър-
цата и умовете на хората”(„to win the hearts and the minds of the 
people”) чрез общуване, информиране, дебат, обяснение, ценност, 
убеждение, аргумент, привлекателност, репутация, доверие, 
разбиране, диалог, компромис.  Затова публичната дипломация е 
определена в сегашния ни свят като най-значимия инструмент 
на „меката сила” („soft power”). „Меката сила” е изключително 
важна в глобалния информационен век, и в една среда с множе-
ство транснационални връзки загубата на „soft power” може да 
бъде цената за „hard power” („твърда сила”).15

Започнах този материал с първия концептуален отговор 
на въпроса „Що е публична дипломация?,  даден от Едуърд Гълиан 
през 1965 година във Fletcher School. Накрая на този материал 
бих искал да предложа за сравнение някои актуални, също концеп-
туални, разбирания и определения за публична дипломация, про-
изведени от водещите в света школи и институции на самата 
публична дипломация. 

”Публичната дипломация се стреми да способства на на-
ционалния интерес на Съединените Щати чрез разбиране, ин-
формиране и влияние върху чуждестранните публики” (Държавен 
департамент на САЩ, 1997);
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„Публичната дипломация е правителствен процес на ко-
муникация с чуждестранните общества за постигане на едно 
по-добро разбиране на неговите национални идеи и идеали, на не-
говите институции и култура, както и на неговите национални 
цели, интереси и актуални политики” (Hans Tuch – Communicating 
with the World. U.S. Public Diplomacy Overseas, N.Y. 1990);

”Целта на публичната дипломация е да повлияе на об-
щественото мнение на чуждите страни, за да направи по-лесно 
постигането на целите на британското правителство, на бри-
танските компании и на другите британски организации” (Mark 
Leonard – Public Diplomacy. The Foreign Policy Centre, 2002);

”Публичната дипломация означава насърчаване на разби-
рането на холандските възгледи и гледни точки чрез създаване 
на диалог с неофициални контакти в чужбина, които могат да 
повлияят на вземането на решения в политическите области, 
съответни на холандските. По-общо, публичната дипломация 
цели да представи един реалистичен и благоприятен образ на 
холандците в чужбина” (Наръчник по публична дипломация, МВнР 
на Кралство Холандия, 2010);

„Публичната дипломация се занимава с влиянието на пуб-
личните нагласи. Тя се стреми да представи интересите на 
Европейския съюз чрез разбиране, информиране и въздействие. 
Това означава ясно обяснение на целите, политиките и дейност-
ите на ЕС, благоприятствайки разбирането на тези цели чрез 
диалог с гражданите, общностите, институциите и медиите” 
(European Commission, A Glance at EU Public Diplomacy at Work, 
2007).
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Публична дипломация:  
концепция и приложение

д-р Надя Миланова 

Въпреки честата употреба на термина ”публична диплома-
ция” през последните години, той все още остава недостатъч-
но разбран сред дипломатите и изследователите в областта 
на международните отношения. Липса на разбиране съществу-
ва също и по отношение на практиката, свързана с този тер-
мин. Необходимо е да се вникне в историята на този термин, но 
не като самостоятелно съществуващ, а като неизменна част 
от традиционната дипломация с цел по-доброто и дългосрочно 
постигане на нейните цели. Опитите да се дефинира публична-
та дипломация единствено и само като средство за комуника-
ция стеснява значението на термина и на неговото практиче-
ско приложение. Това неминуемо води до ограничаване на неговия 
обсег на действие и лишаване от многобройните му нюанси и 
начини за оказване на влияние в полза на изпълнението на кон-
кретни външно-политически цели. 

Дефиниране на термина ”публична дипломация”

Терминът ”публична дипломация” придобива известност 
едва през шестдесетте години благодарение на Едмунд Гийон, 
който създава Центъра по публична дипломация Едуард Мароу 
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към Училището Флечър по право и дипломация. Въпреки късно-
то навлизане на термина в политическия жаргон, свързаната 
с него практика е неизменна част от традиционна диплома-
ция, практикувана под една или друга форма от древни времена. 
Основната дефиниция, предложена от Гийон през 1965 година, 
ограничава термина до сферата на комуникацията, чрез коя-
то правителството на дадена страна се стреми да достигне 
до широката общественост в други страни с цел да развие и 
разшири тяхното разбиране за ”националните идеи и  идеали, 
институции и култура, както и националните цели и дейст-
ващи политики”1.  Интересно е да се отбележи, че сред бързо 
растящата научна литература по публична дипломация, тази 
първа дефиниция на термина остава ненадмината по своята 
краткост и отчетливост, обхващайки преди всичко неговите 
аспекти, свързани с комуникацията и ролята на правителство-
то при общуването с широката публика в други страни с цел 
постигане на своите външнополитически цели. 

Последващи дефиниции на термина поставят акцент вър-
ху постигане на определено влияние, като краен резултат от 
процеса на комуникация, върху ”мнението на широката публи-
ка или на елита в друга държава с цел преориентирането на 
външната й политика в полза”.2 В този смисъл комуникацията 
не е самоцел, а се води с ясно начертани цели и съответно с 
ясна стратегия за тяхното постигане. Центърът по публична 
дипломация разяснява, че ”публичната дипломация ..... се инте-
ресува от влиянието, което мнението на обществеността в 
други страни има при формирането и изпълнението на външ-
ната политика на дадена страна”. В тази посока са дефинира-
ни и основните методи и механизми за въздействие, а именно 
”култивиране на общественото мнение в други страни; взаимо-
действието между частни групи и интереси в една държава с 
тези в други държави; информиране по външната политика на 
дадена страна и нейното значение; комуникация между диплома-
ти и външни кореспонденти; както и процесът на комуникация 

1 Edmund Guillon
2 Jarol B. Manheim, Strategic Public Diplomacy and American Foreign Policy: The 
Evolution of Influence”, Oxford University Press, New York and Oxford, 1994
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между различни култури”.3 
Разбирането за ролята на влиянието в процеса на пости-

гане на желаните резултати при воденето на външна политика 
е залегнало в често използвания термин ”мека сила”, но също и 
власт (soft power), въведен от Джоузеф Най в началото на 2000-
те години. През последното десетилетие този термин придоби 
голяма популярност и значение  преди всичко заради стремежа да 
се намери противовес на идеята, че за постигане на външнополи-
тически цели и упражняване на влияние на международната сцена 
са необходими военна и икономическа мощ. Джоузеф Най дефинира 
”меката сила” като ”способността да постигнете това, което 
искате, чрез привличане и убеждаване на другите да приемат ва-
шите цели”. 4  Основните характеристики на меката сила на да-
дена държава са нейните  идеи, ценности, култура и институции, 
а публичната дипломация е прийомът за нейното приложение и 
разгръщане. Към нейния инструментариум принадлежат механи-
змите, които спомагат в процеса на привличане, определяне на 
дневния ред на международната общност или превръщането на 
дадена идея в повествование или визуален образ, който да резо-
нира с общочовешките ценности. Така меката сила, упражнена 
чрез способите на публичната дипломация, се явява източник на 
легитимност и правдоподобност. Това са важни характеристика 
за поддържане на репутацията на всяка една държава, което от 
своя страна определя нейната способност да упражнява влияние 
на международната сцена, независимо от степента на военна-
та й и икономическа сила. Именно този аспект на публичната 
дипломация й придава огромно значение при воденето на външна 
политика. Джоузеф Най пояснява, че ”страните имат по-голяма 
вероятност да постигнат влияние в ерата на информациите 
технологии, ако използват множество канали за комуникация, 
чрез които да оформят дебата по дадени въпроси; чиято култура 
и идеи са близки до преобладаващите глобални норми (а именно 
либерализъм, плурализъм и автономност); и чиято правдоподоб-
3 Цитат от уебстраницата на Edward R. Murrow Center of Public Diplomacy at 
the Fletcher School of Law and Diplomacy, под рубриката ”What is Public Diplomacy” 
at http://fletcher.tufts.edu/Murrow/Diplomacy
4 Joseph S. Nye Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: 
Public Affairs, 2004
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ност се подсилва от националните и международни ценности и 
политики”.5

Следователно, комуникация и влияние при воденето на пуб-
лична дипломация са взаимно свързани. Комуникацията е същест-
вена и за традиционната дипломация. Съществена разлика обаче 
е, че при дипломацията отношенията между правителствата 
и техните представители са регулирани в рамките на широко 
приети междунардни правила и норми, установени с течение на 
времето. Комуникационните парадигми при публичната диплома-
ция от своя страна са контекстуални и зависят от изпълнителя. 
Комуникацията в рамките на дипломацията се основава на прин-
ципа на реципрочността, докато публичната дипломация изисква 
от националните дипломатически представители да могат да 
работят и ”да действат в аморфни транснационални мрежи”. 6 
Освен това публичната дипломация позволява прилагането на 
широк спектър от механизми, техники и комуникационни методи, 
а техният успех или провал зависи от това дали е постигнато 
търсеното ”привличане” и ”убеждаване” в зависимост от нагласи-
те и настройката на съответната аудитория, към която те са 
насочени. Резултатите от усилията в областта на публичната 
дипломация не могат да бъдат измерени лесно, а и не могат да 
бъдат съпоставени спрямо някакъв неоспорим бърз успех. Поло-
жителните последици са по-скоро създаването или трансформа-
цията на дадени обществени нагласи в един по-дълъг период от 
време.

В най-общ план, публичната дипломация се изучава и ана-
лизира през призмата на две перспективи – масова комуникация 
и създаване на мрежи от контакти и взаимоотношения. 7  Па-
радигмата на масовата комуникация включва създаването и 
разпространението на информация с идеята тя да достигне до 
широката общественост посредстом средствата за масова ко-
муникация. В тази сфера публичната дипломация се позовава на 
опита в областта на журналистиката, комуникациите, както и 

5 Nye, op.cit.,  стр. 31-32
6 Meliessen, pp. xxiii
7 R. S. Zaharna, The Soft Power Differential: Network Communication and Mass 
Communication in Public Diplomacy, The Hague Journal of Diplomacy, 2 (2007), pp. 213-228
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на социалните науки по отношение на изследването на общест-
вените нагласи и използването на средствата за масова кому-
никация. Силата и потенциалът на публичната дипломация обаче 
могат да бъдат най-добре обяснени през призмата на създаване-
то на мрежи от контакти и взаимоотношения. Ако при масовата 
комуникация основният метод е монологът, то вторият подход 
е базиран на способността за водене на диалог и обмен на мне-
ния и идеи, а не просто разпространяване на информация. Това 
обяснява необходимостта от създаване на взаимоотношения и 
сътрудничество, както и обединяване на мнения и усилия около 
конкретни въпроси или каузи. 

Публичната дипломация от перспективата на 
конструктивизма 

Оценката за значението на изграждането на връзки и вза-
имоотношения като отделен подход при воденето на публична 
дипломация идва с развитието на конструктивизма като от-
делна теория за изучаване на международните отношения. Кон-
структивизмът поставя акцент върху силата на аргументира-
ния диалог за убеждаване в правотата на нашия светоглед и 
политика. 8 Научната литература в областта на конструктиви-
зма  пояснява, че общите и споделени виждания представляват 
най-важните идеи, които могат да въздействат и да влияят на 
поведението на отделни хора, както и на цели нации. 9  На интер-
нет страницата си Центърът по публична дипломация Едуард 
Мароу провъзгласява,  че ”основен аспект на публичната дипло-
мация е транснационалният обмен на информация и идеи”. 10 

Следователно, публичната дипломация има потенциал да 

8 Ted Hopf, ”The Promise of Constructivism in International Relations Theory,” 
International Security 23, 1 (Summer 1998), p. 177
9 Martha Finnemore and Kathryn Sikkink, ”Taking Stock: The Constructivist Research 
Program in International Relations and comparative Politics,” Annual Review of Political 
Science (2001)
10 Quote from the website of the Edward R. Murrow Center of Public Diplomacy at the 
Fletcher School of Law and Diplomacy, under the rubric ”What is Public Diplomacy” at 
http://fletcher.tufts.edu/Murrow/Diplomacy
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прерастне в мотор за създаване на общи норми и общи виждания 
в една изцяло конструктивистка перспектива, дори и ако първо-
началният й замисъл е бил продиктуван и мотивиран от собст-
вения интерес, видян през призмата на реализма в областта на 
международните отношения. Този процес предполага едно много-
пластово тълкуване на международната политика, базирано на 
действащо публично-частно партньорство и транснационално 
сътрудничество. В резултат на това се наблюдава промяна по 
отношение на ролята на дипломатическите представителства 
и очакванията спрямо тях, съответно подготовката и качест-
вата, които трябва да притежават отделните дипломати, за 
да могат да действат в тази многоизмерна среда. Разграничи-
телната линия между традиционната дипломация и публичната 
дипломация е в значението, което се придава на обществени-
те нагласи при формирането на външна политика. Контактите 
между хората и процесът на формиране на идеи около конкретни 
идеи или каузи придава значение на публичната дипломация като 
важна и неизменна част от дипломатическата практика. 

Същността на публичната дипломация

Един от най-честите въпроси, които се задават по отно-
шение на публичната дипломация, е свързан с нейната правдо-
подобност и искреност. Самият Едурд Мароу предоставя 
най-точния отговор, който се отличава със своята простота, 
посочвайки пряката връзка със степента на достоверност 
при упражняване на влияние. 11 Освен това, убедителността в 
процеса на комуникация идва от отчитането на убежденията 
и чувствителността на аудиторията и съответно способнос-
тта за създаване на общи, споделени идеи. Именно това прави 
публичната дипломация да бъде отделна сфера на професионал-
на дейност, която е тясно свързана с дипломацията, но съще-
временно излиза от установените йерархични канали за комуни-

11 ”To be persuasive we must be believable; to be believable we must be credible; 
to be credible we must be truthful. It is as simple as that”, гласи твърдението на 
Едуард Мароу
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кация.  Процесът на обединяване на хората и техния интелект 
около общи идеи предполага премахване на йерархията при общу-
ването, изравняване на полето за взаимодействие между хората 
и създаването на вертикални канали за комуникация (например 
правителство към хората, но също хора към правителство при 
наличието на силно гражданско общество), както и  хоризон-
тални канали на комуникация (например правителство към пра-
вителство, но също и хора към хора, дипломати към хора).  Обе-
диняването около общи идеи и очаквания, в рамките на и извън 
границите, е възможно именно при това взаимодействие между 
частното и публичното пространство. Това е тази невидима 
същност на публичната дипломация, която прави нейната кон-
цептуална рамка трудна за дефиниране, а практиката й трудна 
за овладяване. 
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Д-р Надя Миланова работи в Дирекция „Поли-
тически въпроси и политика за сигурност” към Главна-
та квартира на НАТО в Брюксел, където отговаря за 
въпроси, свързани с изгражданeто на интегритет и 
предотвратяване на корупцията в сектора отбрана и 
сигурност. Работила е и в Дирекция „Публична диплома-
ция” на НАТО. В периода 2011-2014 е началник на отдел 
„Двустранно и регионално сътрудничество” към Минис-
терство на отбраната.  Заемала е длъжността начал-
ник на офиса в Прага на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа (ОССЕ) (1994-1996) и дипло-
матически служител от България в Секретариата на 
Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа 
(СССЕ) в Прага (1993-1994). От 1991 до 1996 е служител 
на Министерство на външните работи. Има докторат 
по политически науки от Университета в Ексетер, Ве-
ликобритания и магистратура по международни отно-
шения от Училището Флечър по право и дипломация към 
Университета Тафтс, САЩ.
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Разговор за Европейския съюз 
Комуникационна политика -  

защо, кой, какво и как? 

Проф. д-р Ингрид Шикова

1. Комуникиране на Европейския съюз - защо?

Размислите за развитието на Европейския съюз през по-
следните години не пораждат очаквания за обещаващо и хар-
монично бъдеще. Какво се случва в Европейския съюз – една или 
няколко са завладелите го кризи? На срив или на началото на 
нов етап на по-тясна интеграция сме свидетели? Политиката 
на строги финансови ограничения и намаляване на разходите 
допринася ли за постигане на целите за икономически растеж 
и създаване на работни места? Процес на по-пълноценна инте-
грация или намаляване на намесата в управлението на иконо-
миката наблюдаваме? Независимо от сложността на задачата 
да бъдат обхванати всички важни теми, ясно е, че проблемите 
на дневен ред в Европейския съюз са многобройни, остри и не-
отложни – безработица, особено сред младите, подем на на-
ционализма и етническата нетолерантност, неспособност за 
разширяване към нови страни и неяснота относно бъдещето 
на европейския ни дом. Към този списък могат да бъдат доба-
вени и други немаловажни проблеми – Брекзит, имиграционната 
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криза, тероризмът и несигурността. Търсенето на отговори 
неизбежно ни повежда към установяване на първопричините за 
днешното състояние на Европейския съюз, които в действи-
телност са многобройни и сложни. Някои от най-важните са по-
нижената конкурентоспособност и неспособността на Европа 
да се преориентира към бърза промяна, за да отговори адек-
ватно на новите реалности на глобализацията. Ако към това 
добавим и демографския проблем, включително застаряването 
на населението и затрудненията в сферата на пенсионното 
дело, проблема с иновациите и сравнително бавното навлиза-
не на научни нововъведения в индустрията, както и бюрокра-
цията, която създава сериозна административна тежест за 
европейските компании, картината на моментното състояние 
на Европейския съюз добива реалистични очертания. Но тази 
картината не би била пълна, ако не споменем разнородността 
на политическите, икономически и социални аспекти на днеш-
ния Европейски съюз с (все още) 28 държави–членки. Колкото 
по-големи са различията между отделните страни, толкова 
по-трудно – ако не и невъзможно – става прилагането на поли-
тиките за интеграция във всяка страна. Принципът на споде-
лен суверенитет между държавите–членки и институциите на 
ЕС поражда усложнения и нерядко объркване. Липсва яснота по 
отношение на отговорността за вземане на решения. Проблем 
е и отказът за поемане на отговорност при забавяне в този 
процес. Сложното и трудно за прилагане законодателство е 
резултат на множество компромиси между държавите–членки, 
а тежките процедури за вземане на решения нерядко водят до 
ненужни и неефективни законодателни актове. Това поражда 
двусмисленост и влече след себе си неразбиране на Европей-
ския съюз от гражданите. Увеличава се броят на споделящите 
убеждението, че Европейският съюз и процесите на вземане 
на решения са извън обхвата на гражданския контрол. Дезори-
ентацията и неспособността на гражданите да влияят върху 
решенията се трансформират в открита враждебност срещу 
ЕС и трябва да бъдат отчетени като основен недостатък на 
европейския проект и сериозна заплаха за неговото бъдеще. 

Отделно от тези кризисни явления, в Европейския съюз 
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наблюдаваме и симптоми на загуба на доверие и подкрепа, па-
сивност, липса на интерес към света извън пределите на Ев-
ропа, оттегляне и ниско самочувствие. Падоа-Шиопа описва 
това състояние като „Европа в плен на меланхолията”1. Дори 
най-отявлените ентусиасти сред еврооптимистите отбеляз-
ват позагубилия блясъка си образ на Европа – уморена, отегче-
на и неспособна да влияе на случващото се в света или – ако 
цитираме Папа Франциск – „у нас остава впечатление за умора 
и настъпваща старост; за една Европа, която, загубила своята 
плодовитост и жизненост, се е превърнала в „баба”. В резул-
тат на това изглежда така, сякаш големите идеи, вдъхновявали 
някога Европа са загубили своята привлекателност, заменени 
от технократската бюрокрация на европейските институ-
ции”22. Това поражда у гражданите усещане за неразрешими 
противоречия, политическо лицемерие, сериозна слабост и не-
способност на политическата класа да разреши съществува-
щите проблеми и очертае ясна визия за бъдещето на европей-
ския проект. Възстановяването на доверието на гражданите 
в този проект се превърна в основно предизвикателство за 
Европейския съюз. 

Изложените съображения налагат извода, че на насто-
ящия етап от своето развитие процесът на европейска инте-
грация е силно зависим от общественото мнение. Убедително 
доказателство за тази теза са резултатите от референдума 
във Великобритания, които впрочем обуславят и извода, че т. 
нар. „либерален консенсус”, в рамките на който политическите 
елити осъществиха процеса на интеграция без да отчитат 
подкрепата на гражданите, вече е неприложим модел. Проявле-
ние на първите признаци на разрушаване на консенсуса между 
политическите елити и гражданите бяха трудностите, съпро-
вождащи ратификацията на Договора от Маастрихт, които 
в последствие се задълбочиха с отхвърлянето на Договора за 

1 Padoa-Schioppa, Tommaso (2006) „Europe of Melancholy” - lecture delivered by 
the author on October 28th, 2005, to inaugurate the Academic Year 2005-2006 of 
the Luigi Bocconi University in Milan. The text is published in Italian in the journal Il 
Mulino, LV (2006), n.1.
2 Address delivered by Pope Francis to Members of the European Parliament, 
Strasbourg, France, on November 25, 2014.
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Конституция на ЕС и отрицателния изход от ирландските ре-
ферендуми и последвалото отхвърляне на Договорите от Ница 
и Лисабон. Тези сигнали последователно сочат намаляващо до-
верие на гражданите в Европейския съюз. Редица анализатори 
на ЕС (Хабермас, Муси) говорят за „дефицит в комуникацията” 
в Европейския съюз. Този информационен/комуникационен дефи-
цит означава, че гражданите са недобре информирани за при-
чините, целите и достиженията на  европейските политики, 
закони и мерки3. Тренц оценява усилията на Европейския съюз 
за изграждане на публична сфера като „илюзия за управление на 
публичната комуникация”4. Въпреки че изследователите често 
говорят за дефицит в комуникацията, точният вид на този де-
фицит често остава неизяснен, без да бъде посочено дали про-
изтича от липсата на добра комуникация между институции-
те, липсата на надеждна комуникация със заинтересованите 
страни в процеса на формулиране на политики или от проблеми 
в комуникацията между националните правителства и гражда-
ните или между европейските институции и гражданите. 

Промяната в нагласите на гражданите от „либерален 
консенсус” в посока „задаващо ограничаващи рамки несъгласие” 
оказва силно влияние върху процеса на европейска интеграция 
и налага все по-голяма необходимост от публичен дебат от-
носно европейските политики.  Един от най-ярките примери в 
това отношение е политиката на разширяване. Бъдещите при-
съединявания към ЕС несъмнено ще зависят в огромна степен 
от общественото мнение, както в държавите–членки, така и 
в страните-кандидатки. Разбирането на връзките между об-
щественото мнение и разширяването е крайно необходимо за 
оценка на капацитета за интеграция на ЕС5. Както правилно 
подчертава Клас де Фресе, „ефективната демокрация означа-

3 Moussis, Nicolas (2007), Guide to European Policies, 13th Revised Edition, European 
Study Service, p.150
4 Trenz, Hans-Jörg (2008): Media. The Unknown Player in European Integration. In: 
Bondebjerg, Ib/Madsen, Peter (eds.): Media, Democracy and European Culture (pp. 
49-64). Bristol: Intellect Books
5 The ‘Old’ and the ‘New’ Europeans: Analyses of Public Opinion on EU Enlargement 
in Review Dimiter Toshkov, Elitsa Kortenska, Antoaneta Dimitrova and Adam Fagan, 
MAXCAP Working Paper No. 2| April 2014 
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ва ефективна комуникация”6. Въпреки усилията за сближаване 
на Европейския съюз и неговите граждани и приемането на 
Договора от Маастрихт през  90-те години на миналия век, 
предизвикателствата на информирането на гражданите и раз-
говорът по европейски теми продължават да стоят на дневен 
ред. Кризата на доверието в Европейския съюз в голяма степен 
може да бъде дефинирана като проявление именно на дефицита 
в комуникацията и неспособността за справяне с това предиз-
викателство. Осъществяването на най-голямото разширяване 
на Европейския съюз може да бъде разглеждано именно в този 
контекст. Въпреки че се счита за успех на интеграцията, 
това разширяване не беше прието единодушно от обществе-
ното мнение в държавите-членки на ЕС7. Основен акцент на 
обществените дискусии относно Договора за Конституция на 
Европейския съюз бяха темите на разширяването, неговите 
последствия за старите държави-членки, и по-конкретно дело-
кализацията, т.е. преместването на цели компании от ста-
рите в нови държави-членки и конкуренцията на евтината ра-
ботна ръка8. Един от проблемите в основата на негативизма 
на гражданите в някои държави-членки беше недостатъчната 
информираност относно необходимостта от разширяване и 
положителният му ефект върху цялостното развитие на Евро-
пейския съюз в икономически и политически план. Ако добавим 
и обстоятелството, че гражданите обикновено се интересу-
ват от конкретните ежедневни прояви на последствията на 
интеграцията, които не са и не могат да бъдат положителни 
за всички, разширяването – само по себе си успех за европей-
ския проект – се превръща в извор на безпокойство и недовол-
ство за повечето граждани на ЕС. Проблемът не се корени в 
самия акт на разширяване, а в неговото възприятие. Това из-
исква много по-категоричен ангажимент за комуникация с об-
ществеността и разясняване на необходимостта от бъдещи 

6 De Vreese, Claes (2003), Communicating Europe, Sixth output from the ‘Next 
Generation Democracy: Legitimacy in Network Europe’ project, British Council
7 Address delivered by Pope Francis to Members of the European Parliament, 
Strasbourg, France, on November 25, 2014.
8 Shikova, Ingrid (2007) Communiquer l’Europe, in Francophonie et Intégration 
Européenne, Nouvelle Université Bulgare, p.87
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разширявания. В допълнение както европейските институции, 
така и самите правителства на държавите-членки и страни-
те-кандидатки следва да се превърнат в ключови действащи 
лица в усилията за преодоляване на дефицита в комуникацията. 

Необходимо е да бъде подчертано, че общественото 
мнение проявява изключителна чувствителност и е силно по-
датливо на влиянието на различни фактори. Такива фактори 
могат да бъдат строгостта на условията за членство, които 
ЕС поставя към страните-кандидатки, геополитическият кон-
текст, социалноикономическото развитие и т.н. В някои случаи 
отношението към ЕС може да се влияе и от съществуващи 
вътрешни проблеми, в зависимост от това към кого да бъдат 
насочени обвиненията за недостатъчно убедителните, бавни 
или трудни реформи, т.е. оценката на общественото мнение 
относно ЕС и комуникацията по европейски въпроси следва ви-
наги да отчитат вътрешния политически контекст. 

Отговорът на въпроса „Защо е необходима комуникация 
по всички въпроси, свързани с ЕС?” е, че бъдещето на евро-
пейския проект в огромна степен зависи от подкрепата на 
гражданите. В момента комуникацията по европейски въпроси 
е незаобиколимо условие за по-нататъшното развитие и обога-
тяване на европейския интеграционен проект. 

2. Комуникиране на Европейския съюз – кой?

Другият въпрос, на който трябва да бъде отговорено, е 
кой следва да осъществява комуникацията по въпроси и теми, 
свързани с ЕС: европейските институции ли са единствено 
отговорни за изпълнението на комуникационната политика и 
поддържането на диалог с европейските граждани? Необходи-
мостта от ангажиране на държавите–членки в усилията за по-
добряване на комуникацията произтича от обстоятелството, 
че публичната сфера остава национална, а политическите пар-
тии продължават да поставят акцент основно върху въпроси 
от национален интерес. През 2007 г. беше приет специален 
документ, озаглавен „Да общуваме на тема Европа в партньор-
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ство”, посветен на укрепването на ключовата роля на дър-
жавите-членки в информирането на гражданите относно по-
литиките на ЕС и стимулирането на дебат по европейските 
въпроси на национално ниво9.  Много често, обаче, използвайки 
„Брюксел” като оправдание за вземането на непопулярни реше-
ния, националните правителства и политици пренебрегват 
необходимостта от информиране на обществеността относ-
но функционирането и процесите на вземане на решения в ЕС. 
Търсенето на отговорност от държавите–членки, които не са 
в състояние да постигнат вътрешен консенсус и често обви-
няват Европейския съюз за съществуващите вътрешни про-
блеми, е оправдано. В предговора към книгата на Филип Херцог 
„Събуди се, Европа!” Мишел Рокар, бивш министър-председател 
на Франция, пише: „Унижени от първоначалния успех (на Евро-
пейската общност), националните държави си отмъщават”10. 
Безпомощните национални правителства не са в състояние 
да вдъхнат динамизъм в управлението на отделните страни и 
прехвърлят вината за съществуващите проблеми на Европей-
ския съюз. В действителност, обаче, те просто нямат готов-
ност за промяна и обновление на националните политически 
модели. Именно това е причината, поради която в сегашния си 
вид Европейският съюз представлява по-скоро картел на дър-
жави, които все още в голяма степен робуват на представите 
за „минало величие” и изпитват затруднения в споделянето на 
суверенитет в името на европейското единение. 

Възможността за публично разпространение на неточни 
и дори фалшиви изявления и новини относно ролята на „Брюк-
сел” показва, че значителна част от гражданите не познават 
механизмите на функциониране на Европейския съюз. Например 
твърденията, че държавите-членки нямат роля в законодател-
ния процес и  всички решения се взимат от абстракцията, 
наречена „Брюксел”, както и че единственото задължение на 
правителствата е да изпълняват приетото от брюкселска-
9 Moussis, Nicolas (2007), Guide to European Policies, 13th Revised Edition, 
European Study Service, p.150
10 Trenz, Hans-Jörg (2008): Media. The Unknown Player in European Integration. 
In: Bondebjerg, Ib/Madsen, Peter (eds.): Media, Democracy and European Culture 
(pp. 49-64). Bristol: Intellect Books
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та администрация законодателство, са далеч от истината. 
Сложността на процеса на разработване на политики и взе-
мане на решения в Европейския съюз позволява зараждането на 
митове, които обществата приемат за чиста монета и които 
не могат да бъдат лесно опровергани, поради незнание и липса 
на информация, поднесена по разбираем начин. 

Председателят на Европейската комисия през 2009-
2014г. Жозе Мануел Барозо, засегна този въпрос в едно от 
обръщенията си към Европейския парламент във връзка с под-
готовката за Европейския съвет през юни 2015 г., казвайки 
следното: „Влизането в режим на взаимни обвинения би било 
грешка. Въпреки че институциите на ЕС далеч не са идеални 
– и работата им би могла и ще бъде подобрена – лидерите не 
трябва да се поддават на изкушението да винят „Брюксел” за 
всички непопулярни решения: ако шест дни в седмицата – от 
понеделник до събота – отправяте нападки срещу Европа, как 
ще бъдете в състояние да убедите гражданите да гласуват за 
нея в неделя?”11. 

От друга страна, информационната и комуникационна 
стратегия на европейските институции – и основно на Евро-
пейската комисия и Европейския парламент, които са най-ак-
тивни в тази област – правят опит да компенсират липсата 
на активност в разговора за Европа от страна на национални-
те правителства и политическите елити. В резултат на това 
сме свидетели на комуникационна политика и информационни 
кампании с преобладаващо идеалистична насоченост, целящи 
не само подобряване на осведомеността на гражданите по 
отношение на ЕС, но и изграждането на положителна нагла-
са към европейската интеграция. Независимо от това, обаче, 
усилията на европейските институции сами по себе си не мо-
гат да бъдат достатъчни за постигането на висока степен 
на  информираност и изграждането на отношение на съпри-
частност и подкрепа за европейския проект сред обществе-
ността, докато националните правителства продължават да 

11 The ‘Old’ and the ‘New’ Europeans: Analyses of Public Opinion on EU Enlargement 
in Review Dimiter Toshkov, Elitsa Kortenska, Antoaneta Dimitrova and Adam Fagan, 
MAXCAP Working Paper No. 2| April 2014
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демонстрират незаинтересованост и безразличие към кому-
никацията по общоевропейски въпроси, а в някои случаи и по-
ради дезинформираност на гражданите относно политиките 
и процеса на вземане на решения. За да бъде действително 
ефективна, комуникационната политика за ЕС трябва да се 
превърне в приоритет не само за европейските институции, 
но и за националните правителства на държавите–членки и 
страните- кандидатки. Освен това, комуникационните стра-
тегии за ЕС следва да бъдат взаимно допълващи се и да от-
правят сходни послания.  

Известно е, че общественото мнение се формира под 
въздействието на различни информационни канали и това 
обстоятелство също трябва да бъде отчитано в хода на при-
лагане на комуникационната политика на европейските ин-
ституции, държавите-членки и страните-кандидатки. Освен 
националните правителства, НПО, университетите и полити-
ческите партии – преди всичко медиите като мощен инстру-
мент за формиране на общественото мнение също могат да 
бъдат споменати като ключови участници в разговора по ев-
ропейски въпроси. Особено важно в днешните условия е внима-
телното следене на разпространението на информация за ЕС 
чрез традиционните медии (радио, телевизия и печатни изда-
ния) и социалните мрежи и интернет, както и отчитането на 
обстоятелството, че свързаните с ЕС теми продължават да 
бъдат отразявани основно на събитиен принцип.  

Въпреки многообразието на източници на информация, 
специално внимание следва да бъде отделяно на училищата, 
които имат основополагаща роля в процеса на придобиване 
на знания за Европейския съюз и образоването на проактив-
ни европейски граждани. Съгласно публикувания от Съвета 
и Европейската комисия Съвместен доклад относно образо-
ванието и обучението в ЕС: „Училището има критично важна 
роля в създаването на условия за осведоменост и разбиране на 
значението на европейската интеграция. Всички образовател-
ни системи следва да предоставят гаранции, че, завършвайки 
средно образование, техните възпитаници са придобили необ-
ходимите знания и компетенции и са подготвени за ролята на 
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бъдещи граждани на Европа”12.  Необходимостта от популя-
ризиране на активното гражданство е изрично упоменато в 
третата стратегическа цел на Стратегията на ЕС „Европа 
2020”. Способността за идентифициране на взаимовръзките 
между фактите, политическите решения, отговорността, 
свободата, солидарността и активното участие предполага 
непрекъснати усилия за подготовката на активни граждани – 
усилия, които са критично важни за бъдещето на европейския 
континент. Младите хора трябва не само да знаят, че в Европа 
се случва нещо важно, но и да осъзнават, че имат права и за-
дължения, че могат свободно да изразяват своето мнение и да 
бъдат активни участници, а не пасивни наблюдатели. Въпреки 
това, дългогодишните усилия в тази насока на европейско рав-
нище не намират практическо приложение на национално ниво, 
основно поради известна съпротива от страна на някои дър-
жави-членки. В днешния свят на нарастващ евроскептицизъм, 
национализъм и крайни популистки движения, агресия, насилие 
и ксенофобия, на социални проблеми като следствие на иконо-
мическите и финансови кризи, образованието на младите хора 
в духа на европейските ценности е задължително. 

Основният извод, до който достигаме, е, че комуники-
рането на Европейския съюз е отговорност както на евро-
пейските институции, така и на държавите-членки и стра-
ните-кандидатки. Техните политики за комуникация следва да 
бъдат последователни, а конкретните стратегии разработе-
ни така, че да се вписват в специфичния политически и ико-
номически контекст. Важни действащи лица в комуникацията 
по теми, свързани с ЕС, са и медиите, НПО и университетите, 
като значима роля в комуникирането на ЕС могат и трябва да 
играят и училищата. 

3. Комуникиране на Европейския съюз – как?

12 “EDUCATION & TRAINING 2010” THE SUCCESS OF THE LISBON STRATEGY 
HINGES ON URGENT REFORMS Joint interim report of the Council and the 
Commission on the implementation of the detailed work programme on the follow-up 
of the objectives of education and training systems in Europe.
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Въпреки че никой не отрича необходимостта от ко-
муникация и диалог с гражданите по европейски теми, все 
още съществуват противоречиви възгледи относно начина 
на осъществяване на тази комуникация и инструментите и 
техниките, които следва да бъдат използвани за тази цел. 
Редица критики са насочени към използването на традицион-
ни инструменти на търговския маркетинг и прилагането на 
т.нар. „концепция на потребителя”, на която се разчита за 
изграждане на положителни нагласи към Европейския съюз 
сред неговите граждани. Още през 1993 г. докладът „Раз-
мисли относно политиката за информация и комуникация на 
Европейския съюз”, изготвен от експертната комисия под 
председателството на члена на Европейския парламент и 
белгийски либерален демократ Вили де Клерк, отдава ясно 
предпочитание на използването на „маркетингов подход”, 
т.е. предлага европейските институции и държавите-членки 
да възприемат по-добра стратегия за „продажба” на „проду-
кта ЕС” по аналогия на методите за продажба на търговски 
продукти. Съгласно този доклад комуникационната страте-
гия следва да има за своя цел да убеди гражданите в пол-
зите от ЕС, подчертавайки „постиженията, предимствата 
и възможностите в положителна и оптимистична светлина, 
без да акцентира върху критиките и неуспехите. Доколкото 
е възможно „Европа” следва да бъде интегрирана в информа-
ционните, развлекателни, рекламни и дидактични функции на 
медиите, а отразяването й да не бъде изолирано в специални 
рубрики”.13 Първоначално отречени като търговска концепция 
и едностранно дефинирани като манипулация, съвременните 
маркетингови техники днес са широко приети и разпрос-
транени. Те са част от съвременната форма на проактивна 
политическа комуникация, прилагана от националните пра-
вителства и политическите партии, особено по време на 
предизборни кампании.14 
13 De Clercq, Willy (1993) Reflection on the Information and Communication Policy of 
the European Community. Report by the group of experts R.P./1051 March 
14 Spanier, Bernd (2010) The Communication  Deficit’ of the European Union 
Revisited. Structures, Key Players and the New Communication Policy, University of 
Zurich, Faculty of Arts.
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В действителност практическото приложение на раз-
личните подходи – например този на политическия маркетинг, 
почиващ на възприемането на гласоподавателя като потреби-
тел, или на подхода в публичната сфера, който разглежда гласо-
подавателя като осведомен гражданин – често се преплитат 
и преливат, а информацията се поднася под формата на рекла-
ма. Необходимостта от обществена подкрепа за Европейския 
съюз и неговите политики поражда желание за „съблазняване” 
на общественото мнение, превръщайки Европейския съюз в 
„продуктов бранд”, целящ повишаване на „продаваемостта” му 
сред гражданите. Някои изследователи наричат това явление 
„комодификация” на посланията, свързани с Европейския съюз, 
особено осезаема в периода на разширяването му на Изток15. 
Промяната в методите на комуникация между институциите и 
гражданите се свързва с промяна в дискурса – от информати-
вен към промоционален или т.нар. дискурс „от комуникация към 
продажба”, който вгражда промоционални и рекламни елементи 
в кампаниите за политическа осведоменост. 

Зависимостта на ЕС, включително на присъединяването 
на нови страни, от общественото мнение е очевидна, но „про-
дажбата му на обществеността като продукт”, включително 
чрез целенасочени кампании за връзки с обществеността, нае-
мане на професионални рекламни агенции, изпращането на пос-
лания, които са продукт на маркетингови агенции, и пренебрег-
ването на сериозните политически дискусии с гражданите, се 
превърнаха в своеобразен капан. Вместо да скъсят дистанци-
ята между хората и ЕС, рекламните и пиар кампании отдале-
чиха и отчуждиха политиците от гражданите. Важно е да се 
подчертае, че използването и на най-съвършените маркетин-
гови техники не е в състояние да компенсира неадекватните 
политики и липсата на ясна политическа визия за европейския 
проект. Съблазнителността на инструментите следва да не 
замъглява необходимостта от политическа визия16.
15 Blanco  Cio-Lopez, Cristina (2015), From tell to sell: The commodification of EU 
institutional Communication through the Case of the Communication Strategy on EU’s 
Eastward Enlargement, Officina della Storia.
16 Lodge Juliet, Sarikakis, Katharine (2011) Communicating Europe: political steps to 
facilitating a public sphere? in Communication, Mediation and Culture in the Making 
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4. Комуникиране на Европейския съюз – какво?
Махендран и Макайвър посочват трите основни предиз-

викателства в комуникацията по въпроси, свързани с ЕС: 
предизвикателството на знанието, политическото предизви-
кателство на медийното отразяване и вътрешното полити-
ческо предизвикателство на отговорността за ЕС като нещо 
свое�17. Един от важните въпроси, които препятстват разго-
вора за Европа, е предметът на комуникацията с граждани-
те. Въпросът може да съдържа в себе си редица отговори, но 
един от тях е неоспорим – необходимостта да бъде отгово-
рено на сравнителното непознаване и неразбиране на начина 
на функциониране на ЕС. Често именно липсата на разбиране 
на начина на функциониране на институциите и на процеса на 
вземане на решения играят определяща роля по отношение на 
обществените нагласи към ЕС. Сложността на този въпрос 
поражда съпротива срещу получаването на нова информация, 
създава усещане за невъзможност за влияние върху решенията 
на ЕС, които имат отношение към ежедневието на гражданите 
и разширяват пропастта между институциите и гражданите.

Според проучване на Евробарометър (2015 г.) 44 % от 
гражданите не разбират как функционира ЕС, 35 % не знаят 
какъв е броят на държавите-членки, а 71 % не се чувстват 
достатъчно информирани за функционирането на Съюза. Като 
се имат предвид тези резултати, не буди учудване, че едва 
56 % от европейците знаят, че членовете на ЕП се избират от 
гражданите на всяка държава–членка на ЕС. Именно на този 
дефицит на знания се дължи обстоятелството, че на послед-
ните европейски избори гласуваха едва 43% от европейците. 
Статистическите данни за младите гласоподаватели будят 
още по-голяма тревога: на последните избори за Европейски 
парламент гласуваха едва 28 % от младите хора на възраст 
от 18 до 24 г. „Ако не си добре осведомен, гласувай против” се 
превръща в популярен призив в Ирландия по време на референ-

of Europe, Societa Editrice il Mulino.
17 Mahendran, Kesi, McIver Iain (2007) Attitudes towards the European Union & the 
Challenges in Communicating ‘Europe’. Building a Bridge Between Europe and its 
Citizens, Evidence Review Paper 2, Scottish Executive Social Research.



51

Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на Европейския съюз

думите за Договорите от Ница и Лисабон. Това е тактика за 
експлоатация на неосведомеността на гласоподавателите18. 
Референдумът във Великобритания е друго доказателство, че 
неосведомените граждани могат лесно да бъдат заблудени с 
неверни твърдения и целенасочена пропаганда. Елиминирането 
на незнанието и възпитаването на активни и образовани граж-
дани са критично важни за ефективното противопоставяне на 
тази тактика. Решението на Великобритания за напускане на 
ЕС остро постави на дневен ред необходимостта от по-добра 
комуникация. 

Следващото предизвикателство е усещането на граж-
даните за глухота на европейските институции и липса на 
възможности за влияние върху европейските политики и ре-
шения, което поражда обществено нежелание за поемане на 
отговорност за европейския проект. За гражданите Европей-
ският съюз остава елитарен, експертен, бюрократичен и не-
разбираем проект. На последно, но не по важност място след-
ва да отбележим и предизвикателството на медиите. Всички 
проучвания на общественото мнение сочат, че гражданите се 
информират за ЕС основно от медиите. Медиите, обаче, не са 
особено склонни да отразяват европейски теми и дори ги пре-
небрегват или отразяват частично и далеч не винаги задълбо-
чено. Освен това някои от тях са твърде предубедени в отра-
зяването на европейските въпроси и гражданите не винаги се 
доверяват на медийното съдържание.

Преди присъединяването традиционен акцент на дебата 
за Европейския съюз бяха почти единствено ползите и разходи-
те, свързани с пълноправното членство. Обикновено ползите 
от ЕС се свързват с икономиката и повишаването на стандар-
та на живот, свободното движение на хора, стоки, капитали 
и услуги –  централни теми в рамките на водените дискусии. 
Много по-слаб акцент се поставя върху нематериалните цен-
ности – мир, демокрация, човешки права и равенство пред за-
кона, които са не по-малко важни и влияят върху стандарта на 
живот и ежедневието на гражданите. 

Процесът на присъединяване се представя предимно като 
18 Moravcsik, Andrew (2008),   Don’t know! Vote “no”, Opinions, Princeton, 14-15
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„отваряне и затваряне на глави”, напредъкът на страните се 
измерва основно чрез периодични доклади на Европейската ко-
мисия, a основната цел е да се отговори на изложените в тях 
наблюдения и препоръки. Представянето на членството в Ев-
ропейския съюз като стратегическа цел, а нейното постига-
не като пълноценна европейска интеграция на съответната 
страна, поражда грешни очаквания в обществото. В действи-
телност правилното възприятие, което би следвало да се пред-
ставя пред гражданите е, че членството в ЕС е единствено 
инструмент, който подпомага постигането на реалната цел 
– превръщането на страната в съвременна и благоденстваща 
държава с установено върховенство на закона и висок жизнен 
стандарт. В България, например, в предприсъединителния пери-
од сериозни дискусии на политическо ниво по важни европейски 
въпроси, включително бъдещето на ЕС, почти липсваха. Съ-
ществуващият политически консенсус относно членството в 
ЕС и поставянето на акцент главно върху процеса на преговори 
не създадоха благоприятни условия за пълноценна дискусия по 
важни европейски теми. Десет години след присъединяването 
на страната към ЕС, европейските въпроси все още не са при-
оритет, а дискусиите отсъстват или са подчертано вяли. Ос-
новната дискутирана тема продължават да бъдат средства-
та от фондовете на ЕС и тяхното усвояване. 

Тази форма на комуникация предпоставя изграждането 
на определени специфични представи за Европейския съюз 
в страните-кандидатки и дори в някои от новите държа-
ви–членки. Изследване на посветени на ЕС публикации в ру-
мънските медии очертава два изградени образа на ЕС – на 
„Месианска Европа” и на „Наказваща Европа”, като и двата 
са свързани основно с информация за структурните фон-
дове19. Към тези два образа можем да добавим и този на 
„Патерналистична Европа”. Обществената представа за 
патерналистична Европа преобладава основно в страните–

19 Bargaoanu, Alina, Paul Dobrescu, Adina Marincea (2010) Does Europe Come to 
“Save” us or to “Scold” us? An Analysis of the Media Discourse on EU Funds, a paper 
presented at the international conference ‘Globalization and Changing Patterns in the 
Public Sphere’, Bucharest
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кандидатки, поради наставническото отношение на ЕС към 
тях. Указанията на ЕС относно необходимите стъпки и про-
мени трансформират страните в потребители на благата 
на една развита икономическа общност, но не и в активни 
участници. Освен това, изграждането на нагласа на „чакане 
и получаване” на указания от европейските институции не 
стимулира пълноценното участие в процеса на европейска 
интеграция след приемането на съответните страни за 
пълноправни членове на ЕС. 

От използваните комуникационни стратегии и комуни-
кационни и информационни кампании в страните от „голямо-
то разширяване” страните-кандидатки могат да извлекат 
редица ценни поуки относно диалога с обществеността по 
теми, свързани с ЕС.  Едновременно с това необходимо е да 
не забравяме, че комуникационните стратегии в настоящи-
те страни-кандидатки се прилагат в променена среда. 

Периодът, през който беше осъществено разширява-
нето на ЕС със страните от Централа и Източна Европа, 
беше време на надежди, очаквания и ентусиазъм. В това от-
ношение влизането в ЕС беше достатъчен аргумент за из-
вършването на болезнени реформи. За гражданите на стра-
ните в Централна и Източна Европа това бяха години на 
жертви и множество трудности. Същевременно обществе-
ното мнение в страните-кандидатки от този регион беше 
подчертано проевропейско, а гражданите не виждаха друга 
алтернатива за консолидиране на демокрацията, стабил-
ност и благоденствие освен членството в ЕС. Така бяха 
създадени високи очаквания, които след приемането в ЕС не 
бяха удовлетворени, пораждайки оправдано разочарование. 
Това важи в еднаква степен и за гражданите на Западна 
Европа, тъй като ЕС не разполагаше с ясна стратегия за 
разяснение на необходимостта от голямото разширяване 
пред обществеността. Може би Маргарет Тачър, в книгата 
си „Държавническото изкуство: стратегии за един проме-
нящ се свят” дава най-точното описание на този период: 
„Събитията се движеха със светкавична скорост, появиха се 
нови държави, темпото беше такова, че политиците все още 
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не могат да си поемат дъх”20. 
В момента страните от Западните Балкани водят пре-

говори в различни условия. Кризата в Европейския съюз намали 
неговата привлекателност. Трудностите, които изпитва Гър-
ция, резултатите от референдума във Великобритания и неус-
пехите на политиката за съседство промениха облика не само 
на самия Европейски съюз, но и на възприятието му в страни-
те-кандидатки като пространство на демокрация и споделени 
ценности, благоденствие и солидарност. Според Панайоту „оп-
итът на Гърция намира дълбок отзвук в страните от Западни-
те Балкани. За тях този опит вече не е символ на обещанието 
за модернизация и конвергенция с богата и добре управлявана 
„стара” Европа, а компрометирана перспектива за успех”21.

Възникването на диференцирана интеграция във важни 
области по време на кризата/кризите обостря критиката сре-
щу липсата на прозрачност и отчетност. Решенията, вземани 
извън европейските институции, повишават сложността на 
институционалния модел. Обичайно е по време на кризи, диску-
сиите по важни въпроси да се водят в атмосфера на тайнстве-
ност и мистерия. Според някои автори диференцираните дого-
ворености в областта на паричната политика, сигурността и 
отбраната дори могат да бъдат определени като „професио-
нална мистика”22. Не трябва да забравяме, че диференцираната 
интеграция се дължи не само на приемането на нови държави–
членки и на хетерогенността на ЕС, но и на разширяването на 
обхвата на политиките на Съюза. Именно разширяването на 
обхвата на политиките и/или тяхното задълбочаване доведоха 
до излизането на преден план на различни интереси и неедно-
посочна политическа воля, които повлияха на способността на 
ЕС за единение и интеграция. И така, вместо да постигнем 
един „все по-близък Съюз”, наблюдаваме възникването на „един 
все по-диференциран съюз”. 

20 Moravcsik, Andrew (2008),   Don’t know! Vote ”no”, Opinions, Princeton, 14-15
21 Bargaoanu, Alina, Paul Dobrescu, Adina Marincea (2010) Does Europe Come to 
”Save” us or to ”Scold” us? An Analysis of the Media Discourse on EU Funds, a paper 
presented at the international conference ‘Globalization and Changing Patterns in the 
Public Sphere’, Bucharest
22 Пак там.
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В момента привлекателността на ЕС като простран-
ство на икономическо благоденствие, политически модел и 
обещанието за членство вече не са толкова актуални. Съ-
ществуват други алтернативи със свои собствени ценности 
и модели, без изисквания и условия, които страните-кандидат-
ки понякога не са в състояние да изпълнят. Променящият се 
контекст генерира нови приоритети. Умората от разширява-
нето и необходимостта от справяне с редица наболели и неот-
ложни проблеми са фактори, които влияят както върху процеса 
на интеграция, така и върху условията, в които протича кому-
никацията с гражданите. 

На практика разширяването на ЕС на изток отне пет-
надесет години – период, през който се роди нов световен 
ред (или безредие), а възникналите в резултат на това при-
оритетни политически проблеми, възприятието на изминалия 
отрязък от време и социалноикономическите очаквания прос-
то не могат да останат същите23. За разлика от периода на 
разширяване на Изток, в момента предимствата на членство-
то могат да бъдат обяснени много по-трудно. Това увеличава 
предизвикателствата пред стратегиите за комуникация на 
страните-кандидатки и изисква значително по-големи и добре 
координирани усилия за информиране на гражданите. Натруп-
ването на твърде много „умора от разширяването” доведе до 
„умора от присъединяването – транспонирането и прилагане-
то на европейското законодателство в страните от Западни-
те Балкани е в почти пълен застой след период на забавяне на 
темпото”24. Това поражда остра необходимост от ясна визия 
за бъдещето на Европейския съюз. Тя следва да отговори на 
въпроса към какъв Европейски съюз ще се присъединят стра-
ните-кандидатки. Обновената визия за процеса на разширява-
не следва да поставя акцент върху подобряването на живота 
на гражданите, намаляване на безработицата и създаване на 

23  Blanco  Cio-Lopez, Cristina (2015), From tell to sell The commodification of EU 
institutional Communication through the Case of the Communication Strategy on EU 
‘s Eastward Enlargement , Officina della Storia.
24 O’Brennan John,  (2014) , ‘‘On the Slow Train to Nowhere?’ The European Union, 
‘Enlargement Fatigue’ and the Western Balkans, European Foreign Affairs Review, 
Issue 2, pp. 221–241
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възможности за младите хора, а усилията в сферата на кому-
никацията – върху ключовите принципи и основни ценности на 
Европейския съюз. Трудностите в ефективната комуникация с 
гражданите са свързани с обстоятелството, че на дневен ред 
продължават да стоят редица неразрешени проблеми, напри-
мер оправдаването на усилията, които страните-кандидатки 
полагат за завършване на преговорите, в случай че някои дър-
жави решат да проведат референдуми и членството на новите 
страни бъде отхвърлено. Тази несигурност поражда недоверие 
и скептицизъм сред гражданите, които трудно могат да бъдат 
преодолени с информационни и комуникационни стратегии. За 
разлика от предишни разширявания, преговарящите в момента 
страни не са обвързани от график и конкретни крайни сроко-
ве за присъединяване. Това създава усещане за проточване на 
преговорите и не дава импулс за извършване на необходимите 
реформи. Променящият се геополитически контекст изисква 
сериозен анализ, оценка и адаптиране на политиката за разши-
ряване, включително информационни и комуникационни страте-
гии, които да бъдат прилагани от европейските институции, 
държавите-членки и страните-кандидатки. Развитието на оп-
ределени социалноикономически и политически процеси може 
да застраши необходимите реформи и да отложи членството 
в Европейския съюз. Реакцията на Съюза за предотвратяване 
на тези процеси и предпазване на страните-кандидатки от За-
падните Балкани от вътрешна нестабилност е изключително 
важно и адекватната комуникация с гражданите по европейски 
въпроси е необходима повече от всякога. В това отношение е 
необходима неотложна промяна на дипломатическата и поли-
тическа логика и тяхното синхронизиране с демократичната 
логика на разширяването. С други думи, освен от политици-
те и дипломатите, разширяването трябва да бъде прието и 
от гражданите. Общественото мнение в отделните държа-
ви-членки и в страните-кандидатки по отношение на разши-
ряването на ЕС се различава, тъй като се влияе от различ-
ни фактори от икономическо и геополитическо естество и в 
голяма степен зависи от нивото на информираност относно 
преговорния процес и начина, по който той се представя от на-
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ционалните правителства и политическите партии. Ако между 
политическите и социалноикономически перспективи и посла-
нията няма връзка, диалогът с обществеността не би могъл 
да бъде ефективен. 

И нека не си представяме идеалния европейски гражданин 
като убеден поддръжник на европейския проект. В този смисъл 
демократичното възраждане на европейската интеграция из-
исква усилена просветителска дейност. Времето на налагане 
на технократски проекти за евроинтеграция изглежда безвъз-
вратно отминало. Случващото се в Европа е категорично дока-
зателство за това. Днес над духа на солидарност е надвиснала 
заплахата от страхове и безпокойства, които национализмът 
и популизмът знаят как да експлоатират. Съществува крехък 
баланс между европейската солидарност и националния егои-
зъм; центростемителните и центробежните сили са в крехък 
баланс. Солидарността и отговорността са двете страни на 
една и съща монета. Без солидарност, Европейският съюз ще 
загуби своя смисъл – без отговорност, ще изчезне самият Ев-
ропейски съюз. В момента европейските институции, нацио-
налните държави и гражданското общество са в състояние 
на взаимно отчуждение и липса на доверие. Доверието е кис-
лородът във вените на Европейския съюз, който не може да 
функционира пълноценно без доверие между държавите-членки, 
европейските институции и гражданите. Днес, обаче, е необ-
ходимо да признаем, че доверието, върху което се гради соли-
дарността, не е неоспорим факт. Като цяло доверието е ди-
намично явление. Процесът на изграждането му обикновено е 
дълъг и изисква участието на всички заинтересовани страни. 
Освен това е ясно, че резултатите могат да бъдат лесно уни-
щожени. Всичко това налага заключението, че изграждането 
на доверие е продължителен във времето процес, който трябва 
да бъде поддържан постоянно и подхранван с особена грижа. 
Необходимо условие, за да оценим ЕС като успех, е доверието 
на гражданите в институциите и в политическата визия за 
развитието му в бъдеще. 

В заключение, но и като нова отправна точка, необхо-
дим е нов подход към диалога за ЕС: ще го наречем подхода 
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на интелигентната комуникационна политика. Необходими са 
много повече усилия за последователно прилагане на всички 
основни стъпки, характеризиращи дизайна на новата интели-
гентна политика: идентифициране на неотложни проблеми в 
сферата на политиките, диагностициране на първопричините 
за тях и начертаване на решения с висок потенциал и сте-
пен на приложимост, с цел тестване и строга оценка, както 
и усъвършенстване въз основа на текущо наблюдение и обра-
тна връзка. Процесът на комуникация по европейски въпроси 
трябва да бъде постоянен и националните правителства след-
ва да играят ролята на посредници между Европейския съюз и 
гражданите, разяснявайки европейските политики, за да полу-
чат обществено одобрение за тяхното изпълнение. Необходи-
мостта от „водене на постоянна информационна и комуника-
ционна кампания” е свързана с необходимостта от разясняване 
на предприетите законодателни мерки, политики и решения на 
етапа на разработването им, отново с цел привличане на об-
ществена подкрепа. Неуместно е политиките на ЕС да бъдат 
представяни като fait accompli, а едва след като са свършен 
факт да бъдат разяснявани ползите от приетите законода-
телни мерки или решения. 

В действителност големият проблем не се корени в лип-
сата на информация за ЕС. Напротив, съществува огромен 
обем информация, което затруднява гражданите в намирането 
на конкретна информация и в преценката на нейната точност, 
надеждност и полезност. Както образно се изразява Муси, про-
блемът на Европейския съюз не е породен от информационна 
суша, а напротив, от информационно наводнение. Но наводне-
нията могат да бъдат по-опустошителни от сушите, ако поч-
вата не е добре подготвена, за да поеме буйната придошла 
вода. Повечето граждани не са склонни да търсят информация 
сред пълноводната река от документация, а очакват да бъдат 
осведомявани чрез познатите си медии, което не се случва25. 
Друг сериозен проблем е специализираната терминология и 
европейският технически жаргон, който е трудно разбираем. 

25 Moussis, Nicolas (2007), Guide to European Policies, 13th Revised Edition, 
European Study Service, p.155
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Използването на специфичен жаргон допълнително намалява 
желанието за осведоменост на гражданите по европейски въ-
проси. Първопричина за всичко, казано по-горе, е изключител-
ната сложност, която характеризира функционирането на Ев-
ропейския съюз – от вземането на решения и прилагането на 
политики, до разпределението на правата и отговорностите. 

На последно, но не по-важност място, информацията за 
ЕС, която се предоставя на гражданите, трябва да отговаря 
на истината и да разяснява както ползите от членството и 
възможностите, които то предоставя, така и произтичащите 
от него задължения и отговорности. Информацията трябва да 
бъде конкретна и насочена към индивидуални целеви групи – зе-
меделски стопани, млади хора, представители на бизнеса и т.н. 
Подходът „един размер по мяра на всеки” не допринася за пос-
тигането на целите на комуникацията по европейски въпроси. 
Важно е да се избягва и създаването на погрешни очаквания, че 
членството в ЕС е средство за разрешаване на всички нацио-
нални проблеми. Не би следвало, обаче, да разчитаме единстве-
но на информирането на обществеността – акцентът следва 
да бъде поставен върху диалога с гражданите. Важно е да от-
бележим и това, че предоставянето на повече информация не 
е задължително да води до по-висока подкрепа за европейска-
та интеграция. Гражданите трябва да разбират системата, 
за да бъдат в състояние да идентифицират проблемите, да 
отправят критика и в крайна сметка да упражняват контрол 
върху нея. В това отношение са необходими анализи, дискусии, 
идентифициране на слабостите, отправяне на критики, поста-
вяне на дневен ред на изисквания и предлагане на решения, а не 
поддаване на набиращите подкрепа националистически и евро-
скептични настроения, които сеят заблуди и чертаят раздели-
телни линии в Европа.

27 август 2016 г
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Представяне на комуникационната  
политика в сферата на европейската 
интеграция на България в периода на 
подготовка за пълноправно членство  

на страната в ЕС

Биляна Дечева

Европейската интеграция на една държава, която е в пери-
од на преговори за членство, е изградена от два основни, пара-
лелни процеса. Единият би могъл да се нарече административен, 
доколкото обхваща самия процес на преговори между България 
и ЕС - започване на преговори; отварянето и затварянето на 
глави; изпълнение на съответни ангажименти и извършване на 
определени реформи, свързани с тях; приключване на прегово-
рите; подготовка на договор за присъединяване и съответно 
присъединяване на страната към ЕС. Наричам този процес ад-
министративен, защото в него участва и за него е отговорна 
основно администрацията и различните държавни институции. 

Паралелно с този интеграционен процес има още един, кой-
то наричам граждански или обществен, защото той се отнася 
до приобщаването на обществото към процеса на европейска 
интеграция на България. Този процес не е по-маловажен от адми-
нистративния, защото именно гражданите на България са реал-
ният субект на присъединяването на страната и те определят 
степента, в която са съпричастни и готови за настъпване на 
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пълноправното членство. 
За разлика от административния процес, който има ясни 

и обозрими начало и край, то гражданският трябва да се движи 
паралелно с административния в периода на преговорите, но 
трябва да продължи и след тяхното приключване, за да гаран-
тира поддържането на обществената поддръжка и разбиране. 

Двата описани процеса се стремят да постигнат раз-
лични аспекти от европейската интеграция на страната – 
първият води до адаптиране на институциите, законовите 
уредби и всички държавни механизми; вторият се отнася до 
промяна в нагласите на българските граждани, което става 
много по-трудно и отнема много време. За да бъдат постиг-
нати целите и на единия, и на другия процес, е много важно 
приобщаването на гражданите към европейската интеграция 
на България, на което е посветено и настоящото изследване.

Моделът на информационна и комуникационна стратегия 
за присъединяване на България към Европейския съюз е посве-
тен на информирането на българското общество за една вече 
провеждана държавна политика. Тя цели да запознае граждани-
те с конкретните измерения на тази политическа линия, така 
че обществото да стане реален и осъзнат съучастник в този 
процес. Много е важно от самото начало, когато се обмисля 
какъв подход ще се приеме за провеждане на такава комуни-
кационна кампания, да има ясна цел – дали ще се търси прин-
ципна подкрепа на присъединаването на страната към ЕС от 
страна на гражданите или ще има нужда от мобилизиране на 
реален вот за присъединяване при провеждане на референдум 
за членство в ЕС. Доколкото в разпоредбите на българската 
конституция няма законово изискване за провеждане на рефе-
рендум, българският политически елит не прибегна до този 
демократичен референдум и това определи характера на кому-
никационната стратегия като информационен, а не като като 
кампаниен и мобилизиращ с цел постигане на позитивен вот 
при гласуване в референдум. Липсата на законово задължение 
не е единствената причина да не бъде провеждан референдум 
за членството на България в ЕС. Страната ни няма сериозна 
традиция в използването на този демократичен инструмент и 
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реално към момента на започване на преговорите за членство, 
началото на комуникационната кампания и през целия период 
на преговори, пътят на страната към ЕС винаги е имал много 
ясна и категорична подкрепа сред широката общественост и 
политическия елит. Тази ясна и споделена обществена воля не 
налага необходимост от провеждане на референдум и определи 
характера и профила на комуникационната политика като ин-
формационно – образователен.

Контекст

За да могат да се определят основните параметри на 
конкретна стратегия за популяризиране на процеса на присъе-
диняване на България в структурите на Европейския съюз, от 
особена важност е да се изследва нагласата на българското 
общество както към Европейския съюз като цяло, така и към 
присъединяването на България в него.

Първото изследване  е проведено в периода 22.11.1997 г. и 
10.01.1998 г. сред 1160 анкетирани над 18 годишна възраст от 
Агенция за социо-икономически анализи. Второто изследване 
е проведено от 1 до 15 ноември 2001 г. сред 1132 души над 18 
години също от Агенция за социо-икономически анализи. 

Подкрепата за членството на България в ЕС остава ви-
сока през целия наблюдаван период, като през 1998 г. 91,6% от 
гражданите искат България да стане член на ЕС, а през 2003 г. 
78,7% имат положителна нагласа към членството на страната 
в ЕС. Социо–демографският профил на подкрепата нараства 
при хората с по-висок образователен ценз, по-високи доходи, 
живеещи в градовете  и при по-младите:

97% от студентите, представителите на бизнеса и хо-
рата под 37 години са положително настроени към членство-
то;

85,2% от домакините;
88,1% от пенсионерите.
Интересен е фактът, че подкрепата за членството е 

много висока сред етническите малцинства – 94,4%. 
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Гражданите, които са против влизането на страната в 
ЕС, излагат  следните аргументи:

• Няма да има никаква полза;

• Нищо няма да се промени във всекидневния ни живот;

• Сегашните страни–членки ще използват България;

• ЕС не ни иска;

• Има военен риск от членството.
Въпреки, че процентът на далите подобни отговори е мно-

го малък, това са ясни опасения и предразсъдъци спрямо член-
ството в ЕС, както и спрямо една цялостна промяна на полити-
ческия облик и ориентация на страната. 

През 2003 г. 54% посочват, че ”плюсовете” на бъдещото 
членство на България в ЕС преобладават. Над средния е процен-
тът на убедените в предимствата на членството на страната 
ни в Европейския съюз сред високообразованите респонденти 
(две трети от тях), сред живеещите в големите градове и сред 
хората с жизнен стандарт над средния. Две трети от инфор-
мираните за работата на ЕС твърдят, че предимствата надде-
ляват над недостатъците. Този дял е с 20 пункта по-нисък при 
неинформираните. Следователно информираността влияе като 
способ да се видят предимствата (начин да се гледа позитивно 
на евроинтеграцията), докато неинформираността предопреде-
ля повишена склонност за търсене на недостатъци.

Основните положителни очаквания в обществен план са свър-
зани с:

•   Ускорено развитие на пазарната икономика в страната 
– 86%;

•  Привличане на западноевропейски капитали – 84%;

•  По-интензивно икономическо сътрудничество между 
наши и европейски фирми – 83%;

•   Разширяване на културния обмен и научното сътрудни-
чество – 83%;

•   Усилване на взаимните посещения и контакти между 
хората – 82%;

• Техническа и технологична помощ за България – 81%.
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Основните негативни очаквания в обществен план са свър-
зани с:

•  Предполагаемата силна конкуренция от страна на внос-
ни стоки – 81%;

•  Прекомерно влияние на чужди капитали върху българска-
та икономика – 68%;

•  Загуба на някои от обичайните за българите черти и 
добродетели – 38%;

• Понижаване на националното самочувствие – 31%.
В проучване, направено през м. ноември 2004 г. от МБМД 

се вижда, че 71 % от българите одобряват присъединяването на 
страната към ЕС. Този спад спрямо предходните години, макар и 
с няколко процента, показва, че вече има някакво начало на тен-
денция за „рационализиране” на очакванията от членството. Но 
в същото време едва 16 % от анкетирането казват, че са тър-
сили информация по темата, което означава, че от този етап 
на кампанията основната цел трябва да бъде повишаването на 
принципния интерес към темата и покриването на максимално 
широки обществени кръгове. 

Тенденцията за запазване на високата обща подкрепа за 
присъединяване на страната към ЕС се запазва и в периода не-
посредствено преди датата на пълноправното членство и към 
юли 2005 г. тя достига 78% от анкетираните в изследване, про-
ведено от агенция „Алфа Рисърч”. 63% от анкетираните смятат, 
че е от ключово значение провеждането на реформи в страната 
и че тяхното забавяне се отразява пряко на отлагане на датата 
на българското членство. Едновременно с това се запазва висок 
процентът на хората, които смятат, че членството няма да им 
се отрази в личен план и се чувстват напълно дистанцирани от 
този приоритет. Всичко това означава, че въпреки наближаване 
на датата на членство на страната и ясният политически на-
предък, какъвто е подписването на договора за присъединяване 
на България към ЕС на 25 април 2005 г., все още има твърде 
много граждани, които не са запознати с различните аспекти 
от бъдещото членство на страната и нямат яснота за отра-
жението му върху техния живот. Запазва се твърде висок и про-
центът на хората, които не просто не са достатъчно инфор-
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мирани, а не търсят начини да получат информация за ЕС и за 
отраженията от членството за България. Има идентифицирани 
и такива, които твърдят, че не са удовлетворени от начините, 
по които се разпространява информация по въпроси, свързани 
с ЕС. Продължава да е тревожен фактът, че според социологи-
ческите проучвания, които вече бяха цитирани, между 30 и 50% 
от участниците споделят, че не знаят нищо или почти нищо по 
темата, а над 80% никога не са търсили информация по темата. 

Този устойчив факт представлява голямото предизви-
кателство пред изпълнението на комуникационната страте-
гия още от самото начало – какви послания и по какви комуни-
кационни канали да бъдат отправяни, така че да стигнат до 
максимален брой целеви групи, при положение, че процентът на 
интересуващите се от темата е много малък. На практика е 
изключително трудно да се разпространява информация, когато 
за нея има много малко търсене. Това означава, че дори и на този 
относително късен етап на провеждане на информационните 
кампании в рамките на стратегията, все още една от основни-
те цели продължава да бъде формиране на интерес към европей-
ската тематика, за да може разпространяваната информация 
да достига до публика, която да има чуваемост за тези послания 
и да ги търси. Другото сложно предизвикателство е продължа-
ващата опасност от поява и засилване на евроскептични тен-
денции, каквато е практиката в повечето от присъединилите 
се преди България държави. Общото наблюдение от предишни 
присъединявания показва, че с наближаване на датата на член-
ство, подкрепата сред гражданите намалява. 

На базата на проведените проучвания при планирането на 
Комуникационната кампания са направени следните основни из-
води:

•  През целия период се запазва много високо ниво на под-
крепа сред гражданите за членството на страната в 
ЕС. Липсата на сериозни противници на членството 
може да се търси в сравнително слабия дебат в обще-
ството за плюсовете и минусите от членството и за 
практическите всекидневни аспекти от присъединява-
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нето към ЕС в периода на водене на преговори. 

•  Сред запознатите с темата се регистрира една под-
чертано прагматична гледна точка, както към бъдещо-
то членство, така и към усилията, които трябва да се 
положат за неговото постигане.

•  На европейската интеграция преобладаващо се гледа 
като на част от външната политика на страната, кое-
то се дължи в голяма степен на факта, че за нея говорят 
основно политически лица като министър на външните 
работи, главен преговарящ и министър по европейски-
те въпроси, чиято дейност се асоциира със сферата на 
външната политика. 

•  Сравнително ниско остава и нивото на информираност 
за преговорния процес – то има по-скоро повърхностен 
и епизодичен характер и се изчерпва с представата за 
отваряне и затваряне на глави. 

Цел

Главната цел Комуникационната стратегия е да осигури 
нарастване на заинтересоваността от резултатите и задъл-
женията, произтичащи от членството на страната в ЕС, като 
прави достъпна фактологическа и аналитична информация за 
ЕС. По този начин тя създава условия за възникване на публичен 
дебат по темата и намалява нереалистичните очаквания. 

Разпространяваната информация в рамките на стратеги-
ята е разпределена на три основни‚ условно разделени теми - как-
во представлява Европейският съюз; с какви предизвикателства 
се сблъсква страната по пътя към пълноправното членство и 
какво е значението на присъединяването в ЕС за държавата и за 
гражданите. Това условно разделение е не само тематично, но и 
спрямо времевия ход на кампанията.

Първата тема разглежда ЕС като обща визия и концепция, 
история, структура и функции, основни органи.

Втората тема е посветена на критериите и етапите, 
които България трябва да постигне, за да се интегрира в ЕС. 
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Тази част от посланията на кампанията много резултатно мо-
гат да се преплитат с посланията за реформи в отделни об-
ласти, които държавата провежда. Така се използва цялостната 
позитивна нагласа на обществото към ЕС, за да се намали нега-
тивизма към цената на реформата в името на една положител-
на крайна цел. 

Третата тема е посветена на разясняване на реалното 
значение на членството на страната в ЕС – какво се променя 
в живота на държавата и на отделния гражданин – неговите 
права и задължения като гражданин на ЕС. Тази тема е свързана 
предимно с по-късните фази на провежданата стратегия, но тя 
има огромно значение за подготовката на гражданите за тях-
ната интеграция в единното пространство на обществото на 
Обединена Европа. 

Тези три основни теми се проектират и върху посланията 
на стратегията, които се разпространяват паралелно в отдел-
ните етапи на стратегията. 

Стратегията се стреми да приобщи всеки отделен граж-
данин към усилията на институциите за присъединяване към ЕС. 

Важно е да се има предвид, че в стратегията има и т.нар 
„Международен план”, който се стреми към популяризирането на 
образа на България като достоен бъдещ член на ЕС. При праве-
ния анализ на кампанията в чужбина, важен фактор е провалът 
на приемането на Конституцията за Европа и двата неуспешни 
референдума за нейното приемане в Холандия и Франция. Този 
политически феномен доведе до подновявяне на евроскептични-
те настроения в редица държави–членки и свързаното с това 
съмнение в необходимостта от разширяване на ЕС. Преодоля-
ването на тази тенденция и на последиците от нея върху ра-
тификацията на договора за присъединяването на България се 
превърна в основна цел на Международния план на кампанията 
в т.нар. втори период на цялата кампания. На практика такъв 
риск има и в момента пред държавите, които в момента водят 
преговори или се готвят да ги започнат. Сегашната ЕК ясно 
заяви, че тя няма непосредствени планове в сферата на разши-
ряването на ЕС. Това прави задачата на държавите–кандидатки 
много трудна както в национален, така и в международен план. В 
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този смисъл опитът на България може да даде много ценни прак-
тически идеи на държавите, които водят преговори за членство 
или се готвят да започнат при променените нагласи на голяма 
част от гражданите на ЕС към приемането на нови държави. 
Спечелването на подкрепа и доверие сред гражданите на държа-
вите–членки става все по-трудно, особено в сегашната ситу-
ация на остра миграционна криза и недоверие към чужденците 
в повечето не само от т.нар. „стари”, но сред „новите” държа-
ви–членки.

Административно обезпечаване 

Необходимостта от провеждане на такава кампания е за-
легнала в ”Национална стратегия за подготовка на Република 
България за присъединяване към Европейския Съюз” (март 1998, 
т.6 – Информационна кампания). Чрез нея се цели максимална 
прозрачност на процеса на преговори за присъединяване и на съ-
ответните мерки, които се взимат от правителството, за да 
се ускори техният ход. 

Самият текст на стратегията предопределя основните 
параметри, които кампанията трябва да включва. В частта, 
посветена на информационната кампания, се предвижда след-
ното:

”Основни характеристики на кампанията ще бъдат - балан-
сираност; откритост; реализъм при оценка на предприсъедини-
телната работа и на очакваните общественозначими резулта-
ти от членството в ЕС; насоченост, с отчитане специфичните 
интереси на отделни социални групи при подаването на информа-
цията; разнообразие на използваните методи в т.ч.: 

- създаване на информационни центрове за европейската про-
блематика;

- издаване на евро-литература;
- подготовка на радио и телевизионни евро-предавания;
- отпечатване на материали с различни европейски символи;
- организиране на дни, посветени на ЕС;
- програми за обучение
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В краткосрочен план до края на 1998 г. съдържателните ас-
пекти на кампанията ще носят общо-информационен характер. 
В рамките на периода ще бъдат завършени:

1. Разработка на стратегия за повишаване на обществена-
та осведоменост в България;

2. Разработка на информационна стратегия за повишаване 
на осведомеността за България в страните-членки.

В средносрочен план до 2001 г. акцентите преминават 
плавно върху новите качествени характеристики на пълноправ-
ното членство.

Кампанията ще бъде съобразена с широката обществена 
подкрепа за присъединяването към ЕС. Тя ще информира обще-
ството в две основни направления:

1. Характеристика, институции, функции на ЕС;
2. Предимствата и промените за България от присъединя-

ването й към ЕС.
В кампанията ще бъде отчетена спецификата на различни-

те групи: големи  социални общности; групи и лица с голям социа-
лен авторитет; организации;  негативно настроени групи. 

Информационната кампания ще се гради върху използване 
на силите и  средствата както на националните (държавно-об-
ществените) медии, така и на ресурсите на частните медии, 
които са съпричастни към проблемите на европейската инте-
грация.

В кампанията ще бъдат привлечени структурите и органи-
зациите на гражданското общество, в т.ч. и неправителствени-
те организации, специализираните изследователски и информа-
ционни центрове в областта на ЕС и др.”

Динамиката на процеса на преговори между България и ЕС 
и същественият напредък, отбелязан в периода 2000 г. - 2001 
г., бяха подтикът България да постави през 2002 г. началото на 
една целенасочена информационна политика към своите граж-
дани по въпросите на европейската интеграция. В тази връзка 
на 24 януари 2002 г. Министерският съвет одобри Комуника-
ционна стратегия за подготовка на членството на Република 
България в ЕС, а на  30 април 2002 г. прие и План за действие по 
нейната реализация за периода 2002 г. – 2006 г. Комуникацион-
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ната стратегия и Планът за действие са съобразени с динами-
ката на процеса на преговори и с основните насоки, залегнали 
в Стратегията за ускоряване на преговорите за членство на 
България в ЕС от 2002 г. Нейните приоритети са съобразени със 
задачите в периода на различните председателства на ЕС, за-
легнали в Плана за действие към Стратегията за ускоряване на 
преговорите с ЕС. Комуникационната стратегия е в съответ-
ствие и с цялостната рамка на Комуникационната стратегия 
на ЕК, която обхваща както страните–кандидатки за членство, 
така и страните–членки на ЕС.

В текста на Стратегията се казва: ”Интегрирането на 
България в ЕС е основен приоритет в програмата на правител-
ството. Към настоящия момент той се ползва с огромната под-
крепа на българското общество и с пълен политически консенсус. 
Според социологическо проучване от есента на миналата година 
за влизането на България в ЕС са 82 на сто от гражданите.

Това е един благоприятен и окуражаващ факт, но опитът и 
логиката на досегашните вълни на разширяване на ЕС показват, 
че колкото по-далеч е била дадена страна от членство, толкова 
по-висока е била подкрепата в обществото и съответно с на-
предване на преговорите, тази подкрепа е намалявала в по-голя-
ма или в по-малка степен. Колкото по-реално става присъединя-
ването, толкова по-осезаемо се преживяват реалностите, които 
имат както положителен, така и ограничаващ характер. 

Задачата на комуникационната стратегия е да постави на 
везните в публичното пространство едното и другото и да даде 
възможност на всеки социален субект (институционален, групов, 
индивидуален) да осъзнае доминирането на позитивните страни 
в процеса. Комуникационната стратегия не е паралелен процес, 
а диалог с обществото и начин за осигуряване на неговата ак-
тивна позиция. 

Анализът на конкретната ситуация в направеното за по-
пуляризиране на европейската интеграция в обществото и на 
представяне на България в чужбина води до следните основни из-
води и наблюдения:

Силни страни:

•  Подкрепата за членство в обществото е много висока.
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•  Правителствените и неправителствени организации от-
давна работят за присъединяването на страната към 
ЕС.

•  Има изградени специалисти, които реализират тази дей-
ност.

• Има добре развита система за масова комуникация.

•  Функционират и имат обществен авторитет информа-
ционни центрове по въпросите на европейската инте-
грация.

Слаби страни:

•  Подкрепата за членство е твърде абстрактна и граж-
даните не приемат много от реалните проблеми около 
членството.

•  Присъединяването на страната в ЕС все още се възприе-
ма по-скоро като ангажимент и отговорност основно на 
администрацията, а обществото остава в  страни от 
процеса.

•  Не достатъчно ефективна е комуникацията между от-
делните институции (правителствени, неправителстве-
ни, делегация на ЕК и посолства на страните-членки и 
кандидатки за членство). 

•  Посланията на европейската интеграция се поднасят 
почти само от политически лица – не се използва дос-
татъчно потенциалът на експертите в отделните об-
ласти (работните групи по преговорите).

•  Не се използва достатъчно ефективно наличната кому-
никационна мрежа – бюлетините и интернет сайтовете 
на отделните ведомства. Те предоставят твърде малка 
възможност за обратна връзка с гражданите.

•  Сравнително слабо е познаването на интересите и ин-
формационните нужди на отделните обществени групи.

•  Гледната точка на самата администрация е насочена ос-
новно към работа с институциите на ЕС и към държави-
те-членки и кандидатки за членство, а комуникацията с 
гражданите е твърде недостатъчна. 

•  Твърде слаб и еднопластов е общественият дебат за ев-
ропейската интеграция. Той е концентриран около канди-
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датурата на България за членство, но напълно отсъства 
гледната точка за бъдещото членство и произлизащите 
от това ангажименти на страната. 

•  Не се обмислят и дискутират важни теми за самия ЕС 
от типа на Дебата за бъдещето на ЕС.

•  Не се работи достатъчно ефективно с отделните соци-
ални групи в зависимост от техните преки интереси и 
тези групи не са достатъчно ясно идентифицирани.

•  Комуникационните канали са твърде централизирани – не 
е достатъчна работата по региони и по места.

•  Сравнително недостатъчна и неефективно адресирана 
е информацията за наличните проекти и за условията за 
кандидатстване по тях, което е и една от причините за 
слабото усвояване на тези средства.

•  Средствата за такава дейност са недостатъчни.

•  Почти липсват информационни материали за кандидату-
рата на България за членство в ЕС на чужди езици.

•  Недостатъчна е работата с чуждите медии по привлича-
не на вниманието им към темата България.

•  Сравнително малко са събитията за популяризиране на 
България в чужбина. 

В самата стратегия е заложен и административен меха-
низъм за нейното одобряване, изпълнение и последващ монито-
ринг на организационно ниво. Създаден е Съвет по европейска 
комуникация (СЕК) с председател министърът на външните ра-
боти и с участници заместник министри от всички министер-
ства. Освен това са създадени и две работни групи, отговарящи 
за изпълнението на двата плана на стратегията – национален и 
международен. В двете работни групи са поканени за участие и 
представители на академични среди, НПО и други представите-
ли на гражданското общество и бизнеса, които могат и играят 
важна роля при провеждането на стратегията. Секретариат на 
СЕК е министерство на външните работи чрез различни свои 
дирекции. В хода на кампанията организационната структура 
претърпява известни промени най-вече що се отнася до секре-
тариата, който на по-късните фази на стратегията се пре-
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мества в МС с цел централизиране на координацията. МВнР ос-
тава координатор предимно на изпълнението на международния 
план на стратегията чрез задграничните представителства 
на България. 

Принципи

Прилагането на стратегията почива на три основни прин-
ципа, които имат ключово значение за нейния успех:

1. Децентрализиран подход на прилагане, което означа-
ва равномерно разпределение на действията на територия-
та на цялата страна, а не концентриране на усилията главно 
в големите градове. Това е и една от основните слабости по 
разпространяване на информация за ЕС и преодоляването й е 
предизвикателство при воденето на тази полотика дори и след 
настъпване на членството. Основните събития се провеждат 
предимно в големите градове с цел привличане на по-многоброй-
на публика, но в същото време по този начин от целевите групи 
на кампанията не се достига до представителите на малките 
населени места с пряк диалог, които има много голямо влияние. 

2. Гъвкавост на кампанията – тя е от ключово значение, 
тъй като една от основните идеи при планирането и провежда-
нето на кампанията е да се движи паралелно с преговорния про-
цес, който има изключително динамичен характер. Поради това 
се налага комуникацията на различни теми да бъде лесно проме-
няна съобразно с промяната в обществените нагласи или в съ-
ответствие с появата на определена злободневна тема, свър-
зана с бъдещото членство в ЕС, която се превръща във фокус на 
общественото внимание. Въпреки че сред основните принципи, 
залегнали във философията на настоящата стратегия стои 
нейният превантивен характер – стремеж за изпреварващо по-
даване на информация, така че да се предотврати пораждане на 
обществено напрежение поради липса на информация или пора-
ди манипулиране в нейното разпространяване, кампанията има 
способност да реагира на събития, които не са били предвари-
телно предвидени и заложени в нейния план. А опитът показа, че 
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такива събития винаги възнакват и променят дневния ред на 
комуникационната политика.

3. Единство в действията на участниците – както вече 
беше подчертано, в България има пълен консенсус относно не-
обходимостта от осъществяване на европейската интеграция 
на България, поради което всички основни институции и орга-
низации водят политика за постигане на тази основна нацио-
нална цел. За успеха на стратегията е важно тези институции 
и организации да действат координирано, като допълват, а не 
препокриват извършваната от тях дейност. 

Опитът от подобен род кампании в другите страни по-
казва, че информационната и комуникационна кампания трябва 
да има дълъг период на провеждане, който да продължи дори след 
самото присъединяване. Причината за това е, че в хода на про-
цеса на присъединяване и съответно на информиране е възмож-
но да настъпи объркване и разколебаване на големи целеви групи, 
да се увеличи безпокойството от проблемите, предизвикани от 
членството, а това съответно да намали процента на подкре-
пящите присъединяването.

Календар на стратегията

Първият етап (от юни 2002 до октомври 2004 г.) съвпа-
да с решаващите стадии от преговорите за членство, когато 
най-трудните глави са предмет на обсъждане, както и с редица 
непопулярни практически мерки по изпълнение на приетото за-
конодателство на ЕС, които не могат да бъдат отложени за 
времето след присъединяването. Това прави необходимо тясно-
то обвързване на комуникационните действия в този период с 
дневния ред на преговорите и с изпълнението на Стратегията 
за ускоряване подготовката за присъединяване и Националната 
програма за прилагане на достиженията на правото на ЕС.

Основна цел на комуникационните дейности на първия 
етап е приобщаване на българските граждани към мерките, 
предприемани от правителството в тази насока. Обществото 
е предварително подготвяно за предприеманите действия, част 
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от които са непопулярни. Фокусът е поставян върху дългосроч-
ния положителен ефект от тези мерки за стандарта на живот 
на отделния гражданин. Специфичните цели на кампанията за 
този период са следните:

1. Привличане на личности, към които има голям общест-
вен интерес за популяризиране на идеите на ЕС и отработване 
на ефективни канали за комуникацията им с публиката.

2. Създаване на комуникационна и координационна мрежа 
от организации и личности, ангажирани с разпространяването 
на информацията за ЕС, както и на такива, имащи възможност 
да извършват изследователска и експертна работа за ЕС.

3. Повишаване на знанията за ЕС и на разбиране  пробле-
мите по присъединяването сред целевите групи, така че те да 
могат да участват в дискусии за ЕС. 

4. Повишаване на знанията за ЕС и на разбиране на про-
блемите по присъединяването сред гражданите, така че те да 
разбират следващите послания на кампанията и да следят де-
батите по темата.

Бюджет
Работната програма за 2002 г. се реализира с бюджет от 

637 500 лв в национален и международен план. Тази бюджетна 
рамка се запазва на годишна база за годините от първия етап – 
до 2004 г. включително. 

Вторият етап (от октомври 2004 до влизане в сила на 
Договора за присъединяване – 31 декември 2006 г.) непосред-
ствено предшества присъединяването на България към ЕС и 
съвпада с редица събития и процеси, свързани с разширяване-
то на ЕС като цяло или с неговото вътрешно развитие. Това е 
обстоятелство, изискващо интензификация на механизмите за 
обратна връзка и мониторинг с оглед на възможно най-бързо и 
адекватно отчитане на промените в общественото мнение в 
България.

Специфичните цели на кампанията за този период са следни-
те:

1. Специализиране на информацията по конкретната про-
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блематика на започнатите преговори - критерии за приемане и 
степен на подготвеност на България. 

2. Специализиране на информацията по отделните аспе-
кти от присъединяването - политика на ЕС в отделните сфери 
(образование, селско стопанство и т.н.)

3. Засилване на кампаниите към отделните целеви групи. 
Ако в първия етап информацията има общо осведомителен ха-
рактер, то във втория тя трябва да се специализира, така че да 
отговаря на въпросите на отделните социални и демографски 
групи и директно касаещите ги теми.

4. Повишаване на знанията за ЕС и на разбиране на про-
блемите по присъединяването сред гражданите, така че те да 
поддържат следваната държавна политика.

Бюджетът на година за целия период е около  5 000 000 
лв, разпределени в проекти в национален и в международен план. 
Усвоените средства са около 90 % - 95% от заложените.

Третият етап от Комуникационната стратегия (след 
влизане в сила на Договора за присъединяване – 1 януари 2007 
г.) обхваща периода на първите години на членството на Бъл-
гария в ЕС. 

От този момент стратегията придобива различни ха-
рактеристики, което налага и нейното преработване и префор-
мулиране на основните цели и приоритети – Комуникационна 
стратегия на Република България за ЕС. Новият стратегически 
документ е приет от МС на 27 април 2007 г. По съществото си 
тя вече се отличава по обхват от заложените в настоящото 
изследване задачи, поради което са маркирани само основни осо-
бености. 

Българските граждани все по-ясно осъзнават, че член-
ството в ЕС има и ще има реално отражение върху живота им и 
в проучване на агенция „Алфа Рисърч” процентът на тези, които 
смятат, че няма да бъдат повлияни от членството намалява от 
62 на 45 %. 

Основните принципи на стратегията за периода 2007 – 
2009 г. са свързани със стимулиране на диалог и дискусии по 
европейски теми, празрачност, координация и ефективност на 
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разходите. 

Целеви групи

Както беше разяснено при описанието на целите на сама-
та стратегия, тя се стреми да достигне до цялото общество, 
за да подпомогне подготовката на всеки отделен гражданин за 
бъдещото членство на страната в ЕС. В рамките на целия со-
циум с приоритетна важност се определят няколко групи, които 
отговарят на различни признаци на базата, определени като це-
леви групи на стратегията т.е. такива, спрямо които се пред-
приемат самостоятелни информационни действия. Тези групи 
са избрани на базата на проведените изследвания заради тях-
ната широка представителност в обществото, авторитет и 
влияние или заради определена нагласа, която е важна от гледна 
точка на приоритетите на кампанията. 

Важно е да се обособи голяма група от хора, със солидни 
познания за ЕС, както и от хора, които участват в самия процес 
на присъединяване на България към ЕС. 

На първия етап е важно да се повиши нивото на знания и 
интереси за ЕС сред идентифицираните целеви групи. Те са из-
брани, защото ще участват в процеса на информиране на публи-
ката. В случая се има предвид както използването на тези групи 
като ресурс в кампанията, поради положителната им нагласа, 
така и тези, които се нуждаят от допълнително убеждаване по-
ради негативното си отношение.

На базата на социологическите проучвания и на изследва-
не на опита на други държави, са обособени следните основни 
целеви групи на стратегията:

Младежи - Групата на младежите се състои от студенти 
и от работещи млади хора. И двете основни групи младежи имат 
положителна нагласа към ЕС. Те са и единствените, които счи-
тат в самото начало на провеждане на комуникацинните дей-
ности, че приемането в ЕС ще окаже пряко положително влияние 
върху всекидневния им живот. Това се дължи на увереността им, 
че ”европеизацията” ще повиши шансовете им да получат добра 
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образователна подготовка, която ще им помогне за намиране на 
добра работа. Поради високата си мотивираност, младежите 
искат да са информирани колкото е възможно повече. 

Това е група, на която трябва да се обърне специално вни-
мание и защото те съставляват основната част от бъдещите 
личности с голям социален авторитет, така че ранната им ос-
ведоменост и мотивираност ще окажат влияние върху бъдеща-
та им дейност. 

В предпочитанията си към източниците на информация 
младежката общност е разделена. Гимназистите предпочитат 
електронните медии, особено музикалните радиостанции и ка-
белните телевизии. Вестници четат рядко и то само опреде-
лени рубрики. Студентите също имат предпочитание към елек-
тронните медии, но четат и определени вестници - не партийни. 
Основната информация за ЕС те получават от ежедневниците. 
Останалите младежи се информират основно от телевизията. 

Интелектуалци (хора с висок образователен ценз) - те са 
най-мотивираната и най-добре информираната общност в бъл-
гарското общество. Това са високо образовани хора, които взи-
мат участие в обществени дебати по различни проблеми. 

В социологическите проучвания те посочват, че набират 
информация от печатните медии. Те следят специализираните 
предавания, посветени на тази проблематика. Като източник 
на информация те ползват и чуждестранна преса и телевизии. 

Частни бизнесмени и земеделци - За тях ЕС представля-
ва икономическа сила, която може да окаже въздействие върху 
тяхната дейност в България. Дребните бизнесмени и повечето 
селскостопански производители се опасяват дали са способни 
да се справят с конкуренцията на висококачествената и поняко-
га по-евтина продукция от Европа. 

За бизнесмените предпочитан източник на информация са 
вестниците, следвани от телевизията. За селскостопанските 
производители основен източник на информация е националната 
телевизия. Когато искат да получат специализирана информа-
ция, четат изданието ”Български фермер”. 

Преподаватели - те играят особено важна роля в изграж-
дането на информационна мрежа, като пробуждат интерес и 
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обясняват различни въпроси и проблеми, свързани с ЕС и с при-
съединяването на България. Елемент от изграждането на тази 
мрежа е сътрудничеството между университетите в България 
и в държавите- членки на ЕС. Това се осъществява чрез раз-
личните образователни програми на ЕС, каквито са – Сократ II, 
Леонардо да Винчи II,  Младеж и инициатива Жан Моне. Именно 
чрез участие в тези програми преподавателският състав наби-
ра основните си познания за ЕС. 

Представители на централната администрация – във 
всички министерства има дирекции и отдели, посветени на ев-
ропейската интеграция и те поддържат комуникация помежду 
си. Те са изключително важен източник на информация, доколко-
то те постоянно работят с институциите на ЕС и пряко участ-
ват в процеса на подготовка на България за присъединяване. 
Техните представители са привлечени в хода на кампанията за 
подпомагане при изготвянето на различните типове информа-
ционни материали, както и за различни видове участия на живо. 
Кампанията огласява тяхната работа, така че заинтересовани 
лица и институции да отправят специализираните си въпроси 
към тях. 

Представители на медиите - както вече беше спомена-
то, в резултатите от социологическите проучвания телевизи-
ята, вестниците, радиото и на по-късен етап – интернет, са 
предпочитаните средства за получаване на информация за ЕС. 
Следователно високата подготвеност на авторите на предава-
нията и публикациите е от приоритетно значение за успеха на 
стратегията. Специализираната подготвеност и привличане на 
журналистите към каузата на ЕС може да спомогне за ефектив-
ността на кампанията. За тях също е необходимо провеждане 
на специализирани програми за подготовка, както за фактоло-
гия, така и за точно използване на лексиката на ЕС. 

Журналистите, занимаващи се с ЕС, са организирани в 
”Асоциация на журналисти за Европейски Съюз”, основана през 
1995 г. и наброяваща около 150 членове. Този тип налични струк-
тури трябва да се включат в структурната мрежа на кампания-
та и техният опит и идеи да се приложат както в планирането, 
така и в самото й осъществяване. 
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Лидери на заинтересовани организации - Те оглавяват го-
леми социални структури, поради което големи групи от хора им 
имат доверие. Те могат да послужат като носители на послания 
за ЕС, които могат да поднесат по подходящия за тяхната общ-
ност начин. В тази група се включват лидерите на синдикати, 
бизнес организации, общини, политически партии, неправител-
ствени организации. Те вече разполагат с разработени комуни-
кационни мрежи на своите организации, но и имат установена 
традиция за контакти помежду си. Информацията за ЕС може 
да се разпространява по този начин, като важно психологическо 
предимство е, че всеки неин получател знае, че я получава от 
лице, на което вече има доверие. 

Те са особено ценни в популяризирането на специализирана 
информация към съответните общности, които имат ясно фор-
мулирани и тесни интереси, които не засягат основната част 
от обществото.

Общинската мрежа е много удобна за достигане до гру-
пи от хора, които другите комуникационни канали покриват 
по-трудно. Това са основно по-възрастните представители на 
по-малките населени места, част от които са негативно на-
строени към интеграцията. 

В убеждаващия аспект от провеждането на кампанията 
партийните лидери също са много важни, тъй като те са лица, 
на които хората вече са гласували доверие и съответно казано-
то от тях се ползва с много по-голям авторитет. Това отново 
се отнася в по-голяма степен за този част от публиката, която 
има по-малко знания за ЕС и не проявява особен интерес да ги по-
лучи. Чрез предпочетения им политически лидер те я получават 
заедно с другите традиционни партийни послания. 

Негативно настроени групи
Такава група към началото на планиране на стратегията е 

много трудна за ясно дефиниране. Но като се съди от опита на 
другите кампании, е добре да се планира подход към такива об-
ществени формирования, които постепенно се идентифицират 
в хода на преговорите и особено след членството. 
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Комуникационни техники

Предложената систематизация на начините за успешно 
разпространяване на посланията на кампанията и преследване 
на нейните цели по съществото си е методика за провеждане 
на една комуникационна политика за убеждаване на общество-
то и за спечелването му като поддръжник на една цялостна 
национална политика. 

Медийното пространство в България показва, че комуни-
кацията може да бъде ефективна, ако покрива различни кана-
ли за информиране. Това, както и предишни сходни изследвания 
показват многопластово медийно поведение на българската 
публика. Поради това не може да се направи структуриране по 
определен медиен канал - една и съща група се информира по 
различни начини.

92,8% от обществото получават информация за ЕС от 
националната телевизия, следвана от националното радио - 
79,8% и централната преса 78,7%. Както и в предишните си-
туации, образованите хора проявяват по-голям интерес към 
проблематиката. Сред социалните групи най-заинтересовани 
са бизнесмените, следвани от студентите и от работещите. 
(Важно е да се уточни, че тези подробни разпределения за ко-
муникационни канали са направени на базата на социологиче-
ските проучвания от началото на провеждане на стратегията 
и медийните кампании, така че картината на медийния пазар е 
с давност от периода 1998 – 2004 г.)

Сходна е характеристиката на публиката и при част-
ните телевизии с локално покритие, като мащабът е  много 
по-малък в сравнение с националната телевизия.

Основната разлика между контингентите на телевизия-
та и радиото е, че студентите и младите хора ползват по-ряд-
ко радиото като източник на новини за ЕС.

Най-високият процент хора, получаващи информация за 
ЕС чрез пресата, е сред образованите мъже, както и сред 
бизнес общността. Пресата е свързвана с информация за ЕС 
най-често в средно големите градове и много по-рядко в села-
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та и в София.
Партийната преса има същото разпределение - с основ-

ната разлика, че е предпочитана като информация за ЕС от 
възрастните хора.

Местната преса има по-голям процент доверие от пар-
тийната. Тя се ползва като източник на информация за ЕС от 
всички социални групи.

Други източници на информация за ЕС са използвани мно-
го по-рядко. Бизнес общността е единствената по-значителна 
група, която получава и ползва такава информация. Специали-
зирани издания по темата много рядко достигат до публиката.

Обобщението на доверието към различните видове ме-
дии относно информация за ЕС е следното:

Национална телевизия - 92,8%
В рамките на Националната телевизия Канал 1 има най-го-

ляма публика за политически и икономически новини, следвана 
от Ефир 2  и от Нова телевизия.

Националната телевизия е възприемана като позитив-
но настроена към ЕС, докато частните канали са считани за 
по-критично настроени.

Национално радио - 79,8%
При националните и частни радиостанции няма такава 

разлика в отношението към ЕС. Все още националните ради-
останции имат по-голяма аудитория за политически и иконо-
мически новини, което ги прави и по-често търсен източник на 
новини за ЕС.

Централна преса - 78,7%
Сред частните вестници най-голямо доверие и позитив-

на нагласа към ЕС е отдадено на ”Труд” и ”24 часа”, следвани от 
”Стандарт” и ”Континент”.

Вестник ”Демокрация” е определен като имащ много сил-
но позитивно отношение към ЕС, докато ”Дума” е определен 
като най-негативно настроен. 

Частни и местни телевизионни мрежи - 55,4%
Частни радио станции с национално покритие - 49,6%
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Специфични характеристики на  
различните типове медии

 Анализирайки тези особености, целевите групи са съ-
ществено големи сред всички типове медии. Информация за ЕС 
се получава от различните видове източници и всяка група има 
своя определен, предпочетен източник на информация.

 Много малка част от анкетираните могат да посочат 
специфична телевизионна програма, посветена на ЕС и евро ин-
теграцията - едва 7,7%, като тук са включени и предавания с 
общ политически характер като Панорама, Екип 4  и Отзвук. На 
практика резултатите показват, че специфичните програми за 
ЕС по телевизията не се познават. 

 Още по-малка е аудиторията, която може да посочи спе-
циализирани предавания за ЕС по радиостанциите - 0,9%, като в 
тях влизат и предавания от общ политически характер. 

 За следващите етапи от провеждане на стратегията 
започва да има нарастващо влияние комуникацията през интер-
нет. В този смисъл е и препоръката, която заляга в Бялата кни-
га за европейската комуникационна политика, в която се казва, 
че провеждането на кампании чрез интернет позволява на граж-
даните по-лесно да се запознаят и да припознаят европейските 
политики на достъпен за тях език. Формулирането на послания, 
свързани с европейска интеграция, във все по-голяма степен 
следва тенденцията да се прави достъпно, така че да дости-
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га до повече граждани. Интернет позволява в много по-голяма 
степен да се разбират страховете на гражданите, въпросите, 
които пряко ги вълнуват и да се дават директни отговори на 
повдигнатите въпроси. Прякото участие на гражданите чрез 
интернет става много съществен елемент от цялостния модел 
за провеждане на кампанията. Комуникацията между граждани и 
политически елит е значително засилена и чрез това могат да 
се отправят директни послания не само на групово равнище, но 
и до всеки отделен гражданин. 

Изграждане на мрежа от  
партньори и участници

Изграждането и поддържането на мрежа от организации 
и лица, които участват в реализирането на стратегията, има 
много голямо значение от гледна точка на координацията на из-
пълнението и единството в извършваните дейности.Тази мрежа 
се състои от няколко кръга участници в зависимост от степен-
та им на отговорност и приобщеност към стратегията. 

1. Първи кръг включва мрежата от институции и струк-
тури на ниво изпълнителна власт, които носят отговорност за 
планирането, координирането и реализирането на стратегията. 
Тук влизат структурите – дирекции или отдели във всяко минис-
терство и агенция, които изпълняват стратегията в съответ-
ната сфера и ресор.

2. Втори кръг включва останалите държавни институции, 
местни и регионални власти, които са партньори в стратеги-
ята, доколкото европейската интеграция на страната е обща 
национална политика, водена на базата на национален консен-
сус. 

3. Трети кръг са всички останали организации и лица, кои-
то работят за каузата на европейската интеграция на Бълга-
рия – икономически и социални партньори, академични и образо-
вателни среди, неправителствени организации и др.

4. Посолства и представителства на международни орга-
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низации, които развиват дейност по популяризиране на ЕС в Бъл-
гария и по този начин подпомагат подготовката на българските 
граждани за членство в ЕС. Сред тях основен партньор е Деле-
гацията на ЕК в България, която изпълнява комуникационната 
стратегия на ЕС за България.

От кого се е учила България?

Преди изготвянето на стратегическия документ и избора 
на институционален механизъм, по който ще се изпълнява, мно-
го важна задача пред всяка държава е да проучи опита на тези, 
които са се присъединили към ЕС преди нея в сферата на комуни-
кационната политика. България се насочи към опита на Швеция, 
Австрия и Унгария поради сравнителната времева близост на 
тяхното присъединяване, сравнимост в размера на страните и 
различния комуникационен подход. Направен беше и преглед на 
останалите 10 държави от първата вълна на петото разширя-
ване на ЕС, както и се правеше сравнение с водената политика 
от Румъния. Сред детайлно проучените държави попадат таки-
ва, провели референдум за членство, както и такива, които се 
стремят към повишаване на информираността на гражданите, 
без да преследват ефект на мобилизиране на участници в рефе-
рендум.

Направеният сравнителен анализ доведе до изготвения 
модел, представен в настоящата разработка.

Изводи, поуки и препоръки 

Направеното обобщение на опита на България при провеж-
дането на такава комуникационнна стратегия и произтичащи-
те от нея кампании, дава основание да се направят слединте 
основни групи изводи и препоръки за държави, които планират 
изготвянето на стратегически документ и избор на механизъм 
за неговото изпълнение:

• Трябва да се изгради много ясна структура за изпъл-
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нение на Комуникационната стратегия и механизми на коор-
динация на административно равнище и с неправителствени 
структури. Това е един от най-съществените въпроси за дъл-
госрочното изпълнение на стратегията, защото сработването 
между нарастващия брой заети институции и структури в хода 
на кампанията трябва да се заложи солидно в самото начало, а 
на по-късен етап само да се правят допълнения. При България в 
хода на кампанията имаше промяна в институционалната рамка 
и известно конкуриране в звеното за координация в лицето на 
МВнР и на МС. Единността и добрата координация на админи-
страцията е много важна, защото тя следва да извършва съгла-
суването в политиките и дейностите с останалите играчи при 
провеждане на информационната кампания;

• Бюджетът, който се отпуска за изпълнение на комуника-
ционната политика  се управлява от координиращото звено и 
то предлага проекти за одобрение и финансиране на работните 
групи и на СЕК. Този механизъм трябва да се разпише като пра-
вила много ясно и стриктно от самото начало, защото лесно 
възниква упрек за неясно използване на средства и липса на про-
зрачност при подбор на проекти за реализация. В случая с Бъл-
гария включването на представители на гражданския сектор в 
работните групи предотврати този риск в голяма степен.

• Още в самото начало трябва да е ясно дали страната 
ще прави референдум сред гражданите си за одобрение на при-
съединяването на страната към ЕС или не. Формата, целите и 
графикът на провеждане на стратегията са функция от евен-
туална необходимост или решение за провеждане на национален 
референдум. В България такава законова необходимост няма, не 
беше взето и подобно политическо решение, поради което цели-
те на стратегията бяха свързани основно с поддържане на висо-
ката подкрепа за членство, повишаване на знанията и разбиране 
на характера на членството на страната в ЕС и превенция на 
поява на евроскептицизъм. При такъв формат на стратегията 
трябва да се очаква, че тя има по-скоро допълващ характер към 
процеса на присъединяване, а не е толкова видима и дори агре-
сивна, както е при вариант, в който мобилизира обществена 
подкрепа за провеждане на референдум;
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• Трябва ясно да се идентифицират целевите групи и към 
всяка от тях да има специфичен подход и информационен канал 
за въздействие;

• Трябва регулярно да се следи динамиката в обществе-
ните нагласи. Това позволява да се измерва паралелно и ефек-
тивността на водената комуникационна политика. В противен 
случай единствен измерител на резултатите на кампанията 
стават годишните отчети на координиращото звено и приети-
те отчети за изпълнение на годишния план. Това е слабост на 
българската стратегия, която се анализира предимно чрез го-
дишните отчети, одобрявани от СЕК, но промяната в нагласите 
на гражданите не може да се обвърже пряко с дадени комуника-
ционни дейности;

• Стратегията трябва да е гъвкава, за да може да отго-
вори на всички появили се нужди.

• Групите, при които има най-висок риск от поява на евро-
скептицизъм, заслужават по-специално внимание и отделен под-
ход за превенция на тяхното разрастване;

• Да се прави ясно разграничение между разпространение 
на информация и пропаганда, особено когато има риск от смес-
ване на европейски с партийни послания. За България този риск 
беше лесно избегнат, защото при всички партии има много ясен 
консенсус относно приоритета – присъединяване на страната 
към ЕС. В същото време характерът на стратегията, която не 
води към провеждане на референдум много лесно може да пред-
стави членството в ЕС като една изцяло позитивна картина 
на нереалистично позитивно очакване, скривайки или пренебрег-
вайки всякакви предизвикателства и негативни последици. Бъл-
гарската стратегия търпи критики в това отношение – неин 
основен фокус са позитивните страни на членството. Гласът 
на скептиците и противниците на членството не бе чут в рам-
ките на националната стратегия. 

•  Правителствената национална политика в тази област 
трябва да се съгласува максимално с комуникационната поли-
тика, която води представителството на ЕС в съответната 
страна, за да няма препокриване на дейности, а допълване. На-
стоящото изследване е насочено само към политиката, която 
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води правителството за приобщаване на гражданите към про-
цеса на интеграция. Но при цялостното й планиране, актуализа-
ция и провеждане тя е съобразявана и с политиката на Делега-
цията на ЕС в България, както и нейни представители са имали 
определена роля в координиращата структура на стратегията 
в лицето на Съвета по европейска комуникация и работните му 
групи – по-специално тази в национален план;

• Информационната политика не бива да спира след мо-
мента на настъпване на членството, защото има голям риск от 
рязък спад в обществената подкрепа на базата на настъпващи-
те промени в страната в резултат от членството, за които 
няма разбиране. Много лесно е гражданите да започнат да об-
виняват ЕС за всяка непопулярна промяна, която оказва влияние 
върху живота им и така да нарастне подкрепата за евроскепти-
ците в съответната страна. 

 

София, януари 2016 г.
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„Св. Климент Охридски” и магистър по международни 
отношения на УНСС, е началник на отдел „Обучителни 
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от самото създаване на Института през 2004 г. Преди 
това работи в Министерство на външните работи от 
1997 г. в дирекциите „Информация”, „Координация и пла-
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Стратегии за създаване на национален 
бранд на пост-социалистическите  

страни в рамките на  
председателството им на  

Съвета на Европейския съюз

Алена Лакова-Илчева

След падането на Берлинската стена Европа става свиде-
тел на раждането на 28 суверенни държави, създадени от раз-
падналия се комунистически блок – 28 държави, които премина-
ват през период на смяна на политически и икономически модели, 
или така наречените страни на прехода към демокрация и свобо-
ден пазар. Дори и след години, международният им образ все още 
е щампован от социалистическото им минало и идентичността 
им е социално стигматизирана от по-доминантните и развити 
европейски държави.  

В статията се обръща специално внимание на стратеги-
ите за национален брандинг на постсоциалистическите стра-
ни, придобили статут на членки в Европейския съюз (ЕС) и осъ-
ществили или подготвящи председателството си на Съвета на 
ЕС, поради три основни причини: 

(1) Образът на тези държави е бил или още е подлаган на 
историческото клеймо на комунистическото им минало; 

(2) Те са демонстрирали не само желанието си, но и въз-
можността си да станат част от една по-голяма и демократич-
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на социо-политическа, икономическа и културна идентичност, 
каквато притежава Европейският съюз; 

(3) Брандът на всяка такава страна ще бъде обект на си-
лен медиен интерес по време на председателството й на Съве-
та на ЕС. То се явява важен момент за представяне на нацио-
налната идентичност, утвърждаване на образа и резултатите 
от годините предполагаем прогрес, както и момент на диалог 
между тази идентичност и обратните връзки от страна на 
чуждестранните публики. 

Анализът на брандинг стратегиите на тези страни се ос-
новава на литература от сферата на националния брандинг и 
публичната дипломация: Alholt (2003, 2007), Мelissen (2005, 2011), 
Szondi (2008), Zaharna (2011), но също така и на драматургич-
ната теория на Ървинг Гофман (Гофман, 1959). Тя придава нова 
перспектива на построяването на националната идентичност 
и нейното брандиране, подчертавайки, че това е сложен социа-
лен и психологически процес, протичащ в и извън границите на 
една държава, като индивидуално или социално групово проявле-
ние в интеракция между отделните граждани, държавата, биз-
нес сектора, образованието и чуждестранните аудитории. За 
да илюстрираме по-добре процеса на създаване и утвърждаване 
на национален образ, ще направим кратък теоретичен преглед, 
фокусиран върху взаимовръзката между публичната дипломация 
и националния брандинг, чрез езика на Гофман – представяне 
на Аз-а, виртуална и социална идентичност и стигматизация 
(Goffman, 1963). След това ще приложим същите понятия при 
краткия анализ на конкретни казуси от пост-социалистически 
държави-членки на ЕС, осъществили или подготвящи председа-
телството си. 

Терминът нова публична дипломация (Melissen, 2005) илюс-
трира прехода от традиционната публична дипломация, провеж-
дана едностранно от правителство към друго правителство 
или нация, към новия подход към публичността в дипломацията 
– чрез диалогично ангажиране на аудиториите и създаване на 
мрежовост между публичните и частни структури и граждани-
те, участващи в процеса на вземане на решения. 

Различните правителствени стратегии за публична ди-
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пломация могат да бъдат описани в четири основни категории 
спрямо задвижващата ги сила (правителствена или публична), 
или насочеността на действията им (Zaharna, 2015). Иниции-
раните от правителството действия могат да бъдат ориен-
тирани към нуждите на правителството или към публичните 
потребности и по правителствен проект включват предста-
вители на правителствения, неправителствения, академичния, 
научния и бизнес сектори в конструктивен (в идеалната му цел) 
диалог, обсъждащ теми от обществено значение. Съществуват 
и публично инициирани – правителствено-центрични и публич-
но-центрични – инициативи, в които публиките играят важната 
роля на катализатор за дадена инициатива и участват наравно 
в създаването на нейната концепция, смисъл и съдържание. Този 
последен формат е познат и под термина дигитална диплома-
ция, в която всеки гражданин с достъп до интернет и интернет 
грамотност може да представлява страната си чрез собстве-
ните си позиции относно държавните дела, и в този смисъл все-
ки гражданин може да бъде разглеждан като представител на 
една репрезентационна извадка за имиджа на собствената си 
страна. 

Според Захарна (Zaharna, 2011) стратегиите за публична 
дипломация могат да варират спрямо ангажираността на учас-
тниците в процеса и изграждането на диалог между тях – от ед-
ностранното информационно разпространяване на информация 
до по-комплексни начини за достигане и ангажиране на публичния 
интерес и създаване на многостранна мрежа от участници. При-
мери за първите тактики са медийните информациони кампании 
в пресата, телевизията, радиото и в интернет, инициирани от 
държавни структури, докато втората парадигма е характерна 
за кампании за построяване на устойчиви взаимоотношения с 
различни структури и широката общественост. 

Отвъд теоретичните, историческите и стратегически-
те си измерения, понятието публична дипломация може да бъде 
анализирано и през социо-лингвистични инструменти – публич-
ната дипломация всъщност представлява и споделеният дис-
курс на една нация; наратив, построен върху общи социални 
норми. Националният наратив е предпоставка за съставянето 
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на дискурсивна идентичност на нацията и обединява около себе 
си всички участници в процеса на построяване, поддържане и 
комуникирането на националния образ и бранд. Основна цел на 
този процес е подобряването на международната позиция и 
влияние на страната, икономическите придобивки, сигурност и 
разпространение на културните й ценности в чужбина (David-
Cross, 2013). Наративът пряко зависи от особеностите на на-
ционалната идентичност – колкото по-автентично той пресъз-
дава националните характеристики „вътре” в нацията, толкова 
по-правдоподобен ще изглежда за чуждестранните аудитории 
„навън”.

И Захарна, и Дейвид Крос подчертават в теоретичните 
си разработки, че публичната дипломация не се ограничава един-
ствено до разпращането на информация, тоест до еднопосоч-
ното създаване на наратив, а съдържа в себе си и интерпрета-
тивен потенциал на аудиториите, участващи в изграждането 
на общия смисъл. С други думи – чуждестранните аудитории 
участват също в процеса на построяване и представяне на 
националната идентичност, или на езика на психологията – на 
националния Аз. Именно аудиториите извън националния бранд 
представляват външният коректив на наратива, ограничавайки 
го спрямо правдоподобността му, демонстрирайки (или не) меж-
дународна съпричастност към него. 

Публичната дипломация, както вече обсъдихме, е мулти-
дисциплинарна наука и може да бъде анализирана през теоретич-
ната призма на международните отношения, медиите и кому-
никациите, културологията и социологията. Маркетингът като 
дисциплина също има пресечна точка с публичната дипломация и 
тя е в така наречения брандинг на нацията. 

Ако публичната дипломация гледа на образа и идентич-
ността на една страна като на резултат от комплексно по-
строяване на мрежи чрез преговорен процес между актьори с 
различни значимост и влияние в процеса на вземане на решения, 
то националният брандинг се основава на метафората, че всяка 
страна може да бъде превърната в продукт, подходящ за продаж-
ба към клиенти в чужбина – индивиди, структури и организации 
(Аnholt, 2007). Според Келър (Keller, 2008) основните компоненти 
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на брандовата идентичност са името, логото, слоганът, домей-
ните, символите, шрифтът, героите, говорителите, музиката, 
опаковките и подписите. Анхолт разширява теоретичната рам-
ка, сравнявайки изграждането на национална идентичност със 
стол на три крака, направен от стратегия, съдържание и сим-
волни действия. Стратегията представлява проучване и ана-
лиз на това коя и каква е всъщност нацията под въпрос (какви 
са нейните национални черти); а съдържанието е същинското 
изпълнение на стратегията посредством реални иновации, ре-
форми и инвестиции в политическия, икономическия, правораз-
давателния, социалния и образователния сектор на страната 
с цел реално постигане на заложените резултати. Символните 
действия също могат да бъдат част от съдържанието, но имат 
отделно значение – те са особено сугестивни, забележителни, 
запомнящи се, характерни, поетични, вълнуващи, изненадващи 
или драматични, и в същото време са част от националния на-
ратив и начин за изразяването му. 

Новият, а и вероятно най-важният елемент, който марке-
тингът внася в процеса на формулиране и комуникиране на на-
ционалните идентичност и бранд, е, че този процес може да 
бъде не само планиран, но и измерван. Според Анхолт, чрез про-
дуктовото си позициониране, една страна формира своя собст-
вена състезателна идентичност въз основа на шест елемента 
– туризъм, търговски марки, политика, инвестиции, култура и 
хора (Anholt, 2008). Чрез това концептуално разделение на кате-
гории, състезателната идентичност на една държава може да 
бъде измервана чрез релевантни критерии за всяка категория. 
Така нареченият „Индекс за национални брандове” е списък с 50 
страни, степенувани спрямо възприятията на близо 20 000 учас-
тници в анкета от 40 въпроса, проведена в 20 страни. През 2014 
г. страните с най-голям рейтинг са Германия, САЩ, Великобри-
тания, Франция, Канада, Япония, Италия, Швейцария, Австра-
лия и Швеция, като за пръв път от пет последователни години 
Съединените щати отстъпват първото място на Германия – 
промяна, предполагаемо дължаща се на променящата им се роля 
в световните политики за сигурност и мир: ролята на САЩ е 
оценена на 19-о място от 50 държави в изследването (Kulikowski, 
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2015). През 2015 г. САЩ отново се завръщат на първото място 
в класацията.

Концептуално препокриване между публичната 
дипломация и брандинга на една страна

Публичната дипломация и националният брандинг изглеж-
дат близки по същност сфери от публичните комуникации, но не 
напълно препокриващи се. 

Фигура 1: Национален брандинг и публична дипломация (Szondi, 2008)

Степента на препокриване между двете понятия определя 
и модела на взаимовръзката им – от напълно семантично разли-
чаващи се понятия (1), през връзка, в която националният бран-
динг включва публичната дипломация като една от стратегии-
те си в себе си (2), или обратното (3) – към състояние, в което 
публичната дипломация и националният брандинг са различни, но 
донякъде препокриващи се понятия (4), или са синоними (5). 

Според Гиорги Зонди публичната дипломация и национал-
ният брандинг могат да бъдат разглеждани като два съвсем 
отделни комуникационни инструмента, чието разделение идва 
от третирането на връзката ”ние” - ”те”: докато публичната 
дипломация се опитва да приближи нациите чрез сходните им 
черти, то националният брандинг търси разликите между тях, 
за да индивидуализира техните изключителни предложения за 
продажба. (1)

Вторият подход (2) представя националния брандинг като 
по-мащабна дисциплина, обхващаща в себе си и публичната ди-
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пломация. Маркетизирането на правителствените комуникации, 
насочени към чуждестранните аудитории, може да пробрази една 
страна твърде натрапчиво в рекламен продукт и съществува 
реална опасност да придобие неприятна конотация с неуспешна 
реклама – красива, но напълно недостоверна. 

Третото предложение преобръща този модел, давайки по-
вече сила на публичната дипломация спрямо брандинга. Такъв 
подход може да доведе до прекомерното институционализиране 
на националния бранд и затварянето му зад вратите на публич-
ната администрация. За съжаление, един от възможните резул-
тати от бюрократизацията на комуникациите е забавянето или 
прекъсването на креативния процес.  

Мелисен (Melissen, 2005) твърди, че публичната диплома-
ция и националният брандинг са ”сестри по кръв” (4), и тъй като 
и двете дисциплини имат за цел да построят и комуникират 
национална идентичност, да създадат положителен национален 
имидж и да управляват репутацията на една страна, за да при-
добият т.нар. мека сила и стратегически предимства, то те 
функционират най-добре ръка за ръка. Удобството на този модел 
е, че той събира на едно място институциите и специалистите 
по брандинг, за да се обединят заинтересованите страни от 
всички нива в многостранен диалог, без значение дали е прави-
телствено иницииран или е чисто маркетингова стратегия. 

И не на последно място, според модел 5 публичната ди-
пломация и националният брандинг могат да бъдат видени като 
взаимозаменими дейности поради техния еднакъв фокус върху 
комуникациите (в смисъла на рекламното присъствие на една 
страна). 

И докато понятията публична дипломация и национален 
брандинг покриват множество комуникационни тактики и ини-
циативи за създаване на мрежовост между участниците в про-
цесите, това, което остава настрана, е социо-психологическо-
то измерение на създаването и поддържането на имидж на една 
държава. 

Именно в тази връзка може да бъде направена препрат-
ка към известния социолог Ървин Гофман (Goffman, 1959), според 
чиято драматургична теория идентичността на един участник 
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в комуникационния процес, или ”актьор”, не е неизменна и кон-
стантна величина и се формира и мени в процеса на взаимо-
действие с другите актьори и публиката, както и в акта на 
ежедневните проявления на Аз-а (Гофман използва тази мета-
фора за ситуационното общуване лице в лице, но тя може да 
бъде аргументирано пренесена и към организационните или дори 
държавните комуникации). С други думи, един човек/организация/
държава общува в постоянни опити да ръководи и контролира 
впечатлението, което другите могат да придобият от него, за 
да се сдобие с желания образ в техните очи. От друга стра-
на, публиката неизменно си създава впечатление и отношение 
спрямо получената информация, като често пъти актьорът 
несъзнателно издава повече информация за себе си, отколкото 
може да контролира. Ежедневното представяне на Аз-а съдържа 
в себе си няколко основни принципа на театралното предста-
вление: лицевата страна на представянето отговаря на ситуа-
цията и условията, в които тя се развива, тоест, представля-
ва контекстуализация на действието за публиката. Ако това 
действие, както в обсъждания от тази статия случай, е част 
от кампания за публична дипломация, например, то лицевата 
страна би представлявала самата платформа на действието. 
Задкулисието е мястото, на което посланието бива съставено 
и отработено, където ролите се репетират и ”илюзиите и впе-
чатленията умишлено се конструират” (Гофман, 1959).

Драматичната реализация е аспект от цялото предста-
вление, или представянето на аз-а, който съпровожда ролята на 
актьора непрестанно – това са нарочно подчертани елементи, 
отговарящи на общоприети стереотипи за дадената роля. В 
случая на представянето на една страна, това са характерис-
тиките й, ползващи се от международно одобрение и признание 
(например, гостоприемството на народите на Балканите, бъ-
бривостта на италианците, прецизността на немците.) Гофма-
новото понятие ”идеализация” описва желанието на една страна 
да бъде представена под по-добър ъгъл (дори да не е реалисти-
чен), за да отговори на очакванията и нормите на международ-
ната общност.

Друга важна част от представянето на Аз-а е поддръж-
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ката на експресивния контрол – начинът, по който актьорът 
внимателно се опитва да контролира посланията и знаците, 
които изпраща съзнателно или несъзнателно към публиката, 
както и тяхното декодиране и интерпретация. Докато актьор-
ът е на сцена, той трябва да остане в роля, също както държа-
ва, заявяваща се като защитник на човешките права, трябва 
да поддържа тази линия на политика неотклонно и да припомня 
непрестанно чрез решенията и действията си, че тя е част 
от нейната идентичност пред международната общност. Съ-
ществува опасността от неправилна интерпретация на посла-
нието между актьор и публика, което според терминологията на 
Гофман е опасността от предаване на грешни послания. 

Друго понятие, което успешно може да бъде преведено на 
езика на публичната дипломация и управлението на национален 
имидж, е дихотомията виртуална/актуална социална идентич-
ност. Виртуалната социална идентичност отговаря на това 
как дадена единица (индивид, организация или държава) възпри-
ема себе си, докато актуалната социална идентичност пред-
ставлява начинът, по който другите я възприемат ”отвън”. Ако 
вземем за пример Гърция, медийната интерпретация на образа 
на страната подсказва интерпретативно разминаване между 
начина, по който гърците възприемат нацията си – базиран на 
традиционни ценности и атрибути като прословутите им епи-
курейство и гостоприемство, и този, по който тя бива възпри-
емана от чуждестранни публики – като проблематична за ЕС 
държава. Това разминаване провокира сериозно увреждане на 
образа, международно дисквалифициране на националната иден-
тичност и дори стигматизиране на определени черти от нея. 
Още повече, тази вече развалена и отхвърлена от външните за 
страната аудитории идентичност (Goffman, 1963) може да се 
интериоризира от нацията под тежестта на стигмата и да 
измести други черти от народопсихологията и културата й.  

За да илюстрира теорията, както и комуникационните и 
социо-психологическите процеси и тактики в успешните прак-
тики за национално брандиране на страни от Централна и Из-
точна Европа (ЦЕИ), статията ще представи примерите на 
Словения (председател на Съвета на ЕС през 2007 г.) и Полша 
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(председател на Съвета на ЕС през 2011 г.), както и кратък об-
зор на стратегическия брандинг на България и Естония досега, 
подготвящи бъдещото си председателство. 

Словения – брандинг отвътре навън

След обявяването на независимостта на Словения през 
1991 г., нацията се сблъсква с криза на идентичността, раз-
виваща се и отвън, и отвътре – страната трябва да създаде 
съвсем нов наратив за себе си и за историята си, за да намери 
начин да създаде чувство на принадлежност към една току-що 
създадена държава, чрез което по-късно и да се представя пред 
света. Първите брандинг послания на Словения са на лице още 
през последните години от съществуването на Югославия – 
кампанията „Словения, моя родна страна”, осъществена в края 
на 80-те години на XX век, има за цел повишаването на нацио-
налното самосъзнание и създаването на обща словенска иден-
тичност (www.slovenia.info, The brands of Slovenia. From the linden 
leaf to ”I feel Slovenia”, 2016). 

Краят на този цикъл от стратегии за ребрандиране на 
имиджа на Словения за самия словенски народ завършва с влиза-
нето й в европейското семейство през 2005 г., когато временни-
ят слоган „Slovenia invigorates” („Словения ободрява”) е използван 
като първи опит за унифициран слоган, привличащ вниманието 
на чуждестранните публики. През 2007 г. Словения става пър-
вата страна от бившия социалистически блок и новоприета 
членка на ЕС, която председателства Съюза на ЕС – събитие в 
историята на страната, което поставя началото на важна про-
мяна в самосъзнанието на словенския народ. Страната откри-
то манифестира отвореността си към 
чуждестранните аудитории с нови лого 
и слоган, изцяло на английски език (а не в 
превод): I Feel Slovenia. 

Официално лого на  
Словения от 2007 г. насам
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Кампанията I Feel Slovenia и комуникираната от нея екс-
тровертна идентичност са продукт на комплексно изследване 
и създаване на мрежовост мeжду всички заинтересовани стра-
ни на множество нива. Могат да бъдат обособени три основни 
фази:

• Етап 1: преглед на вторична информация. Тази фаза е 
съставена от изследване на чуждестранните възприятия и впе-
чатления за бранда Словения.

• Етап 2: събиране на първична информация според три-
степенна методология за изграждане на идентичност. Този 
етап се състои от детайлно изучаване и многостранно ангажи-
ране на заинтересовани участници, за да бъде създаден еднозна-
чен отговор на въпроса „Какво е да си словенец?” 

• Етап 3: създаване и развиване на идентичност на бран-
да „Словения”, използвайки резултатите от втория етап, както 
и релевантна вторична информация. Резултатите представят 
мисията на кампанията, основните словенски национални цен-
ности, словенските идентичност и манталитет, както и пол-
зите, които Словения би донесла на европейското семейство. 

Таблицата по-долу демонстрира многостепенното взаимо-
действие на участниците в процеса на брандиране и артикули-
ране на идентичност:

Maja Konecnik Ruzzier, Leslie de Chernatony,  2010, A SYSTEMATIC 
APPROACH TO BRANDING SLOVENIA
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Новата брандова идентичност на Словения комуникира 
ценностите на нациите и комбинира елементи от нейната вир-
туална и актуална социална идентичност. Зеленото, използвано 
в дизайна на логото, се превръща в така нареченото словенско 
зелено – национален цвят, обозначаващ спокойствието и кра-
сотата на словенската природа, както и органичната връзка 
между словенските народ и родна земя с техните мотивация, 
енергия и семплост на живота. От друга страна, слоганът 
позиционира бранда от емоционалната страна на брандовите 
възприятия - тактика, която допълва пазарната стойност на 
марката. 

През 2016 г. тази многопластова стратегия започва да 
дава плодове и изследвания показват, че благодарение на някол-
кото години създаване и комуникиране на бранда „Словения” в и 
извън държавата, той вече е спечелил задоволително ниво на 
разпознаваемост и служи за обединител на важни сектори като 
туризъм, производство, услуги, спорт и администрация. 

Полша – справянето със стигмата 

Първите официални усилия за брандиране на Полша започ-
ват по време на присъединителния процес на страната към ЕС. 
Полша е една от нациите, подложени на изразителна стигма-
тизация от по-доминантни държави, въз основа на приписани 
й национални характеристики като евтината работна ръка и 
трудната социо-културна адаптация в чужбина. Тази развалена 
идентичност (в смисъла, заложен от Гофман), предразсъдъците 
и стереотипите провокираха в продължение на години (а у някои 
нации още провокират) страх, че с влизането си в Съюза еми-
грацията от Полша – една „старомодна” и „алчна” държава от 
ЦЕИ, ще нахлуе в по-богатите й съседи и ще завземе работните 
им места (Bobinski, 2004). 

Като отклик на обществените настроения, през 2005 г. 
френски сатиричен вестник публикува карикатура, изобразява-
ща полски водопроводчик, саркастично символизиращ именно 
тази евтина и нежелана работна ръка. Това довежда до спонта-



103

Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на Европейския съюз

нен отговор от Полската туристическа организация в Париж, 
добре съобразен с особеностите на френския и европейския кон-
текст. Този отговор представлява първото публично предста-
вяне на новата идентичност на Полша в светлините на меж-
дународните медии. Кампанията е съставена от поредица от 
плакати, изобразяващи привлекателни поляци, облечени според 
прилаганите им стереотипи (водопроводчик, медицинска сес-
тра), и слогани Je reste au Pologne, venez nombreux! и Poland: I‘m 
awaiting for you (в превод: „Оставам в Полша, вие елате повече” и 
„Полша: чакам ви!”). 

Този бърз и хитроумен отговор, подсказващ, че полската 
работеща класа е добронамерена и няма желание да залее За-
падна Европа, успява да отвори пространство за диалог с евро-
пейските правителства и международните медии, както и спо-
мага за утвърждаването на полския бранд в чужбина. Страната 
е представена чрез креативността и индивидуализма си, които 
в по-късни кампании са използвани като характерни черти от 
полската народопсихология. Успехът на кампанията идва от из-
ползването на чувството за хумор – едно от най-добрите оръ-
жия срещу социалната стигматизация. 

Последвалата кампания за създаване на национален бранд 
(концептуализирана от брандинг гуруто Уоли Олинс) носи името 
Creative tension („Креативно напрежение”) и залага още по-силно 
в имиджа на полската нация идеята на тяхната креативност, 
отвореност и гъвкавост. Сурович (Pawel Surowiec, 2012) опреде-
ля три главни оси, по които може да бъде определена полската 
идентичност:
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(1) Индивидуализъм – обозначаване на тази черта от „пол-
скостта” (превод от Polishness – това, което прави някого поляк) 
като привлекателна за инвеститори и туристи;

(2) В процес на работа – дефиниране на Полша като ико-
номически разрастваща се държава, процес, отнасящ се и към 
връзките с инвеститорите. От друга страна този израз обо-
значава жизнеността на полския народ и стремежа към модер-
ното и новото; стремеж, който не може да остане незабелязан 
от чужденците и туристите.

(3) Креативно напрежение – израз, обозначаващ предпо-
лагаемата полярност на полските национални черти: „Полша е 
част от Запада, а също така добре разбира Изтока, поляците са 
страстни и идеалистични, но също така практични и находчиви, 
полският характер е амбициозен, но не и хвърковат.”

Полската кампания за национален брандинг успява да обе-
дини участници от различни сфери, които повсеместно полагат 
усилия да вплетат съставения образ на полската идентичност 
и ценности в правителствения, частния и неправителствения 
сектор. Заедно с това Полша продължава политиките си за пуб-
лична дипломация чрез различни инициативи: „Полската година” е 
културна инициатива във Великобритания, целяща да представи 
полските култура и изкуство в 26 британски града. Също така 
полското правителство официално започва международна ме-
дийна инициатива, излъчваща радио Racja и телевизия Belsat TV 
в части на Беларус, като опит за предоставяне на нецензурира-
на информация и промотиране на дипломатически отношения. 
През декември 2010 г., телевизия Belsat TV достига до близо чет-
върт от беларуското население през сателит (Ociepka, 2014).

Държавата засилва допълнително ангажираността си в 
помощта за развитие и демократизация на Северна Африка и 
Афганистан; Полша става и част от международни и трансна-
ционални мрежи, които предоставят експертиза на Европейска-
та политика на съседство и Източното партньорство.

Полското председателство на Съвета на ЕС през 2012 г. е 
част от този придобит вече импулс и сила на полския бранд. На-
ционалната идентичност е представена през множество сим-
волни действия, осъществявани с ясна стратегия и истинско 
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съдържание, което, по думите на Анхолт, дава възможност на 
бранда да стъпи стабилно, като здрав трикрак стол.  

Например, Йежи Янишевски – създател на логото, послужи-
ло за символ на Независимия самоуправляем профсъюз „Солидар-
ност” още преди 1989 г., както и на първите частични избори в 
Полша след падането на комунистическия режим, създава логото 
и на Полското председателство – символно действие, целящо 
обрисуването на нов етап от развитието на страната. Самият 
полски народ също е ангажиран в брандирането на нацията – 
пример за тази стратегия, внедрена в истинския, живия живот, 
е поканата към жителите на Варшава да украсят градините и 
балконите си с цветя и декорации в цветовете на полския флаг 
и Председателството.

Публичните пространства в някои полски градове също са 
трансформирани с реновирани улици и площади, посветени на 
Председателството, като израз на едно обновено представяне 
на националния Аз в ежедневието. 

По време на подготовката на председателството се раж-
дат много креативни партньорства с технологични гиганти 
като Гугъл, партньорства, които са знакови за желанието на 
полското правителство да си сътрудничи по устойчив начин с 
участници от различни сектори за изграждането и комуникира-
нето на една обединена и разпознаваема полска идентичност. 

Всички тези различни, но координирани тактики довеждат 
до успеха на бранда Polska – през 2012 г., според специално из-
дание, посветено на националните брандове, Полша отбелязва 
скок с 74 процента във възприятията за образа й и си спечелва 
място измежду 20-те най-значими национални бранда. След пол-
ското председателство полският образ печели значително одо-
брение: посланието е постигнало целта си – полският преход е 
приключил успешно (Martini, 2011). 

Естония – стратегия и съдържание

Въпреки че Естонското председателство е още в подгот-
вителна фаза, интересно е да разгледаме продължителността, 
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в която се вписват досегашните стратегии за създаване и ар-
тикулиране на естонския национален образ. Естония е първата 
пост-социалистическа страна, която изработва и приема цялос-
тен и разбираем подход към брандирането на нацията, позволя-
ващ на страната да подсили иначе бледия си образ на една от 
прибалтийските държави и да се превърне в предпочитаната 
бизнес дестинация в региона (Brand Finance Journal, 2012). 

Кампанията „Welcome to Estonia” започва още през 2002 г. 
и оттогава създава значителен успех за естонския национален 
имидж – чрез многостепенното участие на заинтересованите 
страни от различните сектори е създадена обединяваща бранд 
идентичност на страната, представяща Естония като прогре-
сивен и иновативен лидер. 

Посланието на кампанията е „Estonia, Positively Transforming” 
(”Естония, позитивно трансформираща се”), съдържащо в себе 
си няколко отделни слогана, които целят да позиционират стра-
ната по-близо до скандинавските държави с по-висок рейтинг, 
отколкото до прибалтийските. Слоганите Nordic with a Twist („Из-
ненадващо скандинавска”), Ecological Heaven („Екологичен рай”), и 
Structured for Tourism („Структурирана за туризъм”) подчертават 
позитивните атрибути на естонския бранд – надеждност, гъв-
кавост, адаптивност, конкурентоспособност и иновации. Тази 
идентичност е приета от естонските национални авиолинии, 
летища, пристанища, туристически индустрии и много други 
бизнес партньори (Brand Estonia, 2016).

Марката „Естония” съчетава в себе си добра комуникация 
на всички нива, стратегически брандинг, но също така подпла-
тява стратегическите действия със съдържание (Anholt, 2007). 
Създаването на електронно правителство, безплатната пуб-
лична интернет връзка и устойчивите зелени политики прида-
ват на бранда реални измерения, утвърждават го като реално 
социално трансформиращ се и дават причина на публиките му 
да го заобичат – брандът не е само реклама, а отражение на 
истинския прогрес, случващ се в страната. 

Няколко са крайъгълните камъни, даващи опора на нацио-
налното брандиране на Естония – домакинството на Евровизия 
през 2002 г., изборът на Талин за Европейска столица на култу-
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рата за 2011 г. и влизането на страната в еврозоната в същата 
година. След тях преходът на страната към модерни икономика 
и общество се счита за приключен и настава време слоганът да 
бъде променен, тъй като с него си отива цял един исторически 
етап от развитието на страната. Сегашното мото на Естония 
е „Positively surprising” („Позитивно изненадваща”), а самото й име 
все по-често се изписва Е-стония. 

Официални лого и слоган на Естония

Актуалната брандинг кампания на Естония е посветена на 
стотния рожден ден на страната през 2018 г., когато се пред-
полагаше, че тя ще бъде и председател на Съвета на ЕС (след 
гласуването за Брекзит Естонското председателство бе пре-
местено през 2017 г.) За да отбележи повода, естонското прави-
телство започва инициативата EST_IT@2018, целяща да засили 
растежа в областта на финансовите услуги, образованието, 
ITC сигурността, производството, доставката на енергия и 
енергийната ефективност, както и здравеопазването (Estonian 
Development Fund, 2015). 

България – социалните инициативи за  
национален брандинг

Също като други пост-социалистически страни от ЦЕИ, и 
България разпознава във възможността за брандиране на нацио-
налната идентичност начин за скъсване на връзките с комунис-
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тическото минало и промотиране на модерен образ. Брандира-
нето е видяно като средство за модернизация и привличане на 
медийното внимание; за съжаление, обаче, брандингът на Бъл-
гария, макар стартиращ едновременно в състезанието с други 
страни като Словения, Полша и Естония, не успява да догони 
техните успехи и се загубва в бюрокрация, безучастно отноше-
ние и спорадични стратегии (Kaneva, 2011). 

През 2001 г. брандът „България” прави първи и несигурни 
стъпки пред медиите по време на Европалия – международен 
фестивал на изкуствата. Поради политическа нестабилност и 
промени в управлението на страната, проектът не успява да 
развие потенциала си и да ангажира в себе си важни страте-
гически участници от различните сектори, като така резулта-
тът остава фокусиран единствено върху българските изкуство 
и култура, без участието на бизнес организации и инвеститори. 

Оттогава са осъществени две по-мащабни инициативи за 
създаване на национален бранд – Brand Bulgaria и Promote Bulgaria, 
които, въпреки близкото наименование, нямат общо. Първата е 
инициирана от Британския съвет с основна цел да промотира 
Великобритания в България. По-късно тази цел се разширява 
и залага на двупосочния обмен между двете нации. Проектът 
включва различни работни групи, съставени от представители 
на правителствата на двете държави, бизнес лидери, неправи-
телствени организации, специалисти от академичните среди, 
медии, дизайнери, професионалисти от сферата на рекламата 
и ПР, както и водещи брандинг консултанти. Проведени са из-
следвания, свързани с възприятието на българите за тяхната 
собствена страна и култура, както и на западноевропейците 
– за България. Като резултат са създадени картички със слоган 
„Where on Earth is Bulgaria?” („Къде е България на картата?”), раз-
давани в британски училища и университети, целящи да пози-
ционират България като желана дестинация за неорганизирани 
туристически дейности. Поради малък бюджет, обаче, кампани-
ята е краткотрайна и с малък обхват.  

Втората кампания е администрирана през 2004 г. и 2005 
г. от Министерството на икономиката с участието на други 
държавни институции. Българската роза е избрана за нацио-
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нален символ и изобразена в лого. Надя Кънева, преподавател 
в катедрата по медийни, филмови и журналистически науки в 
университета в Денвър и специалист в областта на брандинга 
на пост-комунистически страни, предполага, че процесът на на-
ционално брандиране на България е прекъснат поради интерпре-
тативното колебание между елитарната му същност и правото 
на всеки българин да участва в него. Оттогава националният 
брандинг на България е вторичен приоритет. 

Въпреки че официалните усилия за изработване на общ на-
ционален образ на България са спорадични и не съвсем ефективни, 
няколко публично-инициирани и публично-центрични инициативи 
предлагат визия за българския бранд, използвайки разпростране-
ни комуникационни канали. Групата Like.Bulgaria във Фейсбук раз-
полага с 40 000 харесвания (докато официалната страница на 
България, управлявана от Министерството на туризма, има 18 
300 харесвания), таргетира основно чуждестранни аудитории, 
но привлича и български потребители във Фейсбук. Слоганът на 
страницата е „Our brand is a story. A story about you, not the brand.” 
(„Брандът ни е история. История за теб, а не за бранда.”), а са-
мият наратив, артикулиран от създателите й, дава нова гледна 
точка върху българските история, култура, изкуство и природа, 
изобразени с минималистични модерни визии и хващащо окото 
лого.  

Like.Bulgaria

Има още две активни групи във Фейсбук, които таргети-
рат по-скоро българските граждани с цел да създадат чувство 
за принадлежност към културата и характеристиките на нация-
та. Първата е „България” (40 000 харесвания), която се фокусира 
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върху езиковите особености на българския език с чувство за 
хумор и ирония; втората е България/@Bulgarian.people (278 000 
харесвания), обединяваща чрез по-популистки наратив послания 
и визии, правещи препратки към българския фолклор и традиции 
и събуждащи чувството за национална гордост. Тези инициати-
ви за национален брандинг, идващи от българи към българи (или 
в случая на Like.Bulgaria – към чужденци) покриват спектъра на 
усилията за създаване на бранд идентичност и заместват липс-
ващите или по-непродуктивните такива на държавно ниво. 

В заключение е важно да подчертаем, че стратегиите за 
създаване на национални образ, бранд идентичност са дълго-
срочни и резултатите от тях са налице едва след няколко годи-
ни или дори десетилетия. Многостепенното участие на всички 
заинтересовани страни (включително и на самия народ) в тези 
процеси е предпоставка за успешното им протичане и прави въз-
можно подплатяването на стратегическите планове с истин-
ско съдържание и символни действия. 
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Трябва ли да сме в Брюксел,  
за да сме в ЕС?

д-р Ралица Ковачева

Ако по принцип е вярно, че светът, който познаваме, е ме-
диен свят – образ, създаден и пресъздаден от медиите, това 
е още по-вярно по отношение на Европейския съюз. За редовия 
гражданин Европейският съюз е далечно, имагинерно понятие, 
което той нито може да свърже с конкретна визуална предста-
ва (сграда, личност), нито да обвърже с личния си живот, да 
се идентифицира с него или да се ангажира емоционално. Ме-
дийните професионалисти добре разбират трудността подобни 
сложни и абстрактни понятия да се представят на широката 
аудитория. Неслучайно един от най-популярните образи на ЕС е 
сградата на Европейската комисия – „Берлемон”, с която обаче 
често се онагледяват всякакви новини, свързани с ЕС, без зна-
чение дали Европейската комисия има отношение или не. Този 
пример ясно показва, че за самите журналисти ЕС е един „неясен 
обект” на медийното отразяване, а когато журналистите не 
разбират нещо, няма как да го обяснят на своята публика.  

Настоящата статия има за цел не да търси магически 
решения, а по-скоро да обобщи и систематизира трудностите, 
които журналистите срещат в отразяването на теми, свързани 
с Европейския съюз, грешките, които допускат и проблемите, 
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които това създава на аудиторията, която в крайна сметка 
трябва някак сама да се оправя. 

Да започнем с един прост въпрос. ”Брюксел” е:

    А) Столицата на Белгия
    Б) Столицата на ЕС
    В) Европейската комисия
    Г) Дядо Иван, Чичо Сам, Брюксел
Ако съдим по медийните публикации, „Брюксел” най-често 

се използва като синоним на Европейския съюз като цяло или 
Европейската комисия в частност. Доколкото Комисията е ин-
ституцията-пазител на Договорите и на интересите на Съюза, 
това е коректен подход. Разбира се, в заглавия от типа „Брюксел 
каза” винаги има сериозна доза спекулативност. В много случаи 
обаче медиите съобщават в подобен стил за решения, взети 
на заседание на Съвета на ЕС или Европейския съвет. Тъй като 
в тези формати са представени държавите-членки, посланието 
„Брюксел каза” вече е невалидно – в този случай „Брюксел” (или 
Съюзът) са всички държави, олицетворени от техните предста-
вители, които са участвали във взимането на решението. Тога-
ва кого имат предвид медиите, съобщавайки „Брюксел каза” или 
„Брюксел реши”?

Често пъти медиите са подведени от политиците – далеч 
по-удобно е да се съобщи непопулярно решение по начин, който 
те дистанцира и снема отговорността. Затова самите нацио-
нални лидери, на излизане от заседания на Европейския съвет, 
често използват формулировката „Брюксел каза”, а журналисти-
те не се сещат да попитат „Кой е Брюксел”, при положение, че 
ние (в лицето на съответния национален лидер) също сме били 
на масата на преговорите. За сметка на това, когато имат по-
вод да се похвалят с нещо, националните политици не се свенят 
да използват първо лице единствено число. Предишният предсе-
дател на ЕК Жозе Мануел Барозо забеляза и добре обясни това 
поведение – правителствата идват в Брюксел и казват едно, а 
после се връщат в своите столици и казват съвсем друго: „Не 
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ми харесва, когато виждам правителствените ръководители да 
излизат от Европейския съвет и да казват, аз спечелих срещу 
другите. Това е напълно погрешно послание”. 1

Що се отнася до последния от предложените възможни 
отговори на въпроса „Какво е Брюксел?” (Дядо Иван, Чичо Сам, 
Брюксел), той идва да покаже, че Европейският съюз, къде нароч-
но, къде по навик, беше подреден от медиите сред исторически-
те ни „Големи братя” – Русия (СССР), САЩ и сега ЕС (Брюксел). 
Това, освен че носи очевидни негативни конотации, е дълбоко 
погрешно, защото внушава представата за външна („велика”) 
сила, която определя и налага. Но за разлика от Русия (СССР) и 
САЩ, ЕС е субект, в който България участва, пълноправно и рав-
нопоставено, наред с останалите държави-членки, в процеса на 
взимане на решения. Колко страната ни успява да се възползва 
максимално и пълноценно от това членство, е съвсем отделен 
въпрос, който, за съжаление, отсъства напълно от дневния ред 
на българските медии. За сметка на това тезата, че България е 
втора ръка член на ЕС и за това е виновен самият Съюз (защо-
то е несправедлив, „десен”, „подобен на Съветския съюз” и пр.) е 
доста популярна. Това послание беше широко застъпено в кампа-
нията за изборите за Европейски парламент през пролетта на 
2014-а година и използвано от представителите на редица пар-
тии: БСП, ББЦ, т.нар. патриотични партии. Тук и в следващите 
редове ще се позова на резултатите от емпирично изследване, 
проведено от мен за целите на докторската ми дисертация – 
то включва четири български медии чрез техните уебсайтове 
(24chasa.bg, Trud.bg, Segabg.com, Dnevnik.bg) и е проведено в пе-
риода февруари – юни 2014 г. 2:

1 BARROSO, Jose Manuel. Closing statement by President Barroso at the European 
Parliament Plenary Debate on the conclusions of the European Council meeting of 
28 – 29 June. Available from: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-522_
en.htm.
2 КОВАЧЕВА, Ралица. Дисертация на тема: „Център и периферия на европеизира-
ните публични сфери Сравнителен анализ на медийното отразяване на европей-
ските теми в България и Великобритания, февруари-юни 2014 г.”. Дисертационни-
ят труд е защитен на 15.12.2016 г. във ФЖМК, СУ „Св. Климент Охридски”.
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„Станишев: Залогът е България да бъде третирана справед-
ливо в ЕС, социалистите могат да го осигурят” 3; 

”Станишев: Когато Мартин Шулц оглави ЕК, България ще вле-
зе в Шенген” 4;

”Бареков: Искат да превърнат България в гетото на Европа” 5;
”Станишев: Не сме малката държава, която в Европа да пре-

небрегват и подритват” 6;
”Симов: След „Йес лейди” трябва да научим Европа да чува и 

отговора „не” 7;
„Илияна Йотова: Важно е дали ще има Европа на чиновниците 

или Европа на лидерите” 8;
„Станишев: Няма как да вярваме, че всички сме равни, докато 

ни третират като периферия”.
По този начин представата за Европа (ЕС) е ясно рамкирана 

(за рамкирането ще стане въпрос по-подробно след малко): ЕС 
(„Брюксел”) диктува и България трябва да му се противопостави; 
ЕС (център) третира България като периферия; Европа е „дясна” 
(несправедлива, пазарна) и трябва да стане „лява” (справедлива, 
социална); „Европа на чиновниците” трябва да стане „Европа на 
хората” 9.

3 Станишев: Залогът е България да бъде третирана справедливо в ЕС, социали-
стите могат да го осигурят (видео). 24 часа [online]. 08.04.2014. [cited 18 November 
2014]. Available from: https://www.24chasa.bg/Article/3982846.
4 Станишев: Когато Мартин Шулц оглави ЕК, България ще влезе в Шенген. 24 часа 
[online]. 03.04.2014. [cited 18 November 2014]. Available from: https://www.24chasa.bg/
Article/3926041.
5 Бареков: Искат да превърнат България в гетото на Европа. 24 часа [online]. 
08.04.2014. [cited 18 November 2014]. Available from: https://www.24chasa.bg/
Article/3984087.
6 Станишев: Не сме малката държава, която в Европа да пренебрегват и 
подритват. 24 часа [online]. 28.04.2014. [cited 18 November 2014]. Available from: 
https://www.24chasa.bg/Article/4056466.
7 Симов: След „Йеслейди” трябва да научим Европа да чува и отговора „не”. 
24 часа [online]. 12.05.2014. . [cited 18 November 2014]. Available from: https://
www.24chasa.bg/Article/4078478.
8 Симов: След „Йеслейди” трябва да научим Европа да чува и отговора „не”. 
24 часа [online]. 12.05.2014. . [cited 18 November 2014]. Available from: https://
www.24chasa.bg/Article/4078478.
9 КОВАЧЕВА, Ралица. Дисертация на тема: „Център и периферия на европе-
изираните публични сфери Сравнителен анализ на медийното отразяване на 
европейските теми в България и Великобритания, февруари-юни 2014 г.”.
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Рамките, в които българските медии представят Евро-
пейския съюз, можем да обобщим в няколко основни групи. Тази 
класификация не претендира да е изчерпателна и се основава 
на наблюденията на автора като журналист и изследовател – 
нейната цел е да покаже какви устойчиви представи формират 
българските медии у своята публика по отношение на ЕС:. 

• ЕС дава пари (големи заплати, магистрали);

•  ЕС решава национални проблеми (съдебна реформа, ко-
рупция);

• ЕС нищо не прави;

• ЕС не ни зачита.
„Популярността” на тези рамки се променя във времето 

– например рамката „ЕС дава пари” доминираше медийното от-
разяване на ЕС (и съответно обществените нагласи) в наве-
черието на приемането ни в Съюза, на фона на очакването, че 
членството в ЕС ще доведе до повишаване на доходите и стан-
дарта на живот. Впоследствие, когато това очакване не се оп-
равда, но за сметка на това започнаха да излизат редовните 
мониторингови доклади на Европейската комисия по Механизма 
за сътрудничество и проверка, „на мода” дойде втората рамка 
– как ЕС ще оправи националните ни кривици, ще реши вътреш-
ните ни проблеми, ще въздаде справедливост и ще наложи ред. 
Когато това отново не се случи по очаквания „магически” начин, 
дойде ред на третата рамка „ЕС нищо не прави” – най-видима 
в коментарите за мониторинговите доклади, които с годините 
станаха досаден, монотонен, повтарящ се медиен рефрен и на-
пълно изгубиха новинарската си стойност. В последните години 
рамката „ЕС дава пари” отново придоби популярност, когато с 
цел да се изтъкнат правителствените успехи почти едистве-
ното, заради което ЕС е споменаван от политиците, са парите 
от европейския бюджет, с които се строят инфраструктурни 
обекти, най-вече магистрали. В унисон с популистката и евро-
скептична вълна, надигнала се в цяла Европа, рамката „ЕС не ни 
зачита” набира популярност и у нас, както красноречиво показ-
ват цитираните по-горе заглавия. 

Как медиите обаче успяват да създадат и наложат тези 
представи у аудиторията? На първо място, като влияят върху 



119

Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на Европейския съюз

политическия и обществения дневен ред чрез медийния дневен 
ред. Медийният дневен ред представлява въпросите, които ме-
диите открояват като важни (не е задължително те обективно 
да са толкова важни, колкото изглеждат в медиите). Както гла-
си знаменитата реплика на Бърнард Коен от 1963 г., „пресата 
може би не успява да каже на хората какво да мислят, но успеш-
но им казва за какво да мислят.” В конкретния случай – за да 
разберат гражданите, че ЕС е важен, той трябва да присъства 
в медийния дневен ред като тема. Доколко това е така? Ако се 
опитаме да представим дневния ред на българските медии, той 
би изглеждал горе-долу така: 

• Лични трагедии

• Отровни гъби и майонеза без яйца

• Патриотични възгласи

• .....

• ЕС и големият свят някъде там 
И ако в последно време наред с личните трагедии можем 

да подредим и (заплахата от) терористичните актове, дайте 
си сметка в колко от случаите, когато става дума за това при-
съства Европейският съюз – като субект на действието или 
като фактор за българските решения и позиции (същото, между 
другото, можем да кажем и за НАТО, както правилно е отбелязал 
Владимир Шопов10. 

Както ясно се вижда от следващата графика11, дори и по 
време на кампанията за евроизборите през 2014 г. темите за 
българското членство в ЕС (Еврочленство) и за промените в 
европейските институции и бъдещето на ЕС (Евроинтеграция, 
европейски институции) не са обект на внимание за български-
те медии. 

 Проведеното от мен емпирично проучване показа, че при-
съствието на ЕС в българските медии често е доста фор-
мално, информационната стойност на публикациите е ниска, 
а аналитични материали по важни европейски проблеми почти 

10 ШОПОВ, Владимир. Невидимото членство. В: Редута.бг. Налично на: http://
www.reduta.bg/
11 КОВАЧЕВА, Ралица. Дисертация на тема: „Център и периферия на европе-
изираните публични сфери
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напълно липсват12. Тези изводи се потвърждават от медийния 
мониторинг13 на Европейския парламент и Фондация „Медийна 
демокрация”, осъществен в периода януари – юни 2014 г. (период-
ът непосредствено преди, по време и след кампанията за избо-
рите за Европейски парламент). Данните показват, че най-голя-
мо количество информации в българските медии е посветено на 
вътрешнополитическите противоборства и конфигурации, из-
борните процедури и съставянето на листите, но не и на акту-
ални европейски теми и проблеми. Доколкото изобщо конкретни 
теми, свързани с различни европейски политики, се появяват в 
медийното отразяване, това става „в случаите на посещения на 
кандидати за евродепутати по места – в духа на предизборните 
обещания и с дефицит на аргументи и решения”, а европейските 
препратки в политическия дискурс „остават по-скоро на ниво 
девиз и лозунг, отколкото като аргументирана визия”. Тук можем 
да намерим и едно от обясненията защо ЕС липсва от медийния 
дневен ред – защото липсва в политическите изказвания. Поя-
вява се спорадично, когато е удобно и с „рекламна” цел, но не се 
проблематизира и дискутира. Последното е особено сполучливо 

12 КОВАЧЕВА, Ралица. Дисертация на тема: „Център и периферия на европе-
изираните публични сфери Сравнителен анализ на медийното отразяване на 
европейските теми в България и Великобритания, февруари-юни 2014 г.”.
13 Европейският парламент в българските медии: медиен мониторинг, януа-
ри-юни 2014. Фондация „Медийна демокрация” [online]. [cited 12 November 2014]. 
Available from: http://www.fmd.bg/?p=8908.
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обобщено от президента Росен Плевнелиев14:
„Ние, политиците, все още сме в дълг към европейските 

избиратели, защото не информираме достатъчно своите съ-
граждани, понякога изкушени от възможността така по-лесно, 
чрез решенията на европейските институции, да оправдаем 
грешни национални политики.”

„Ползите за България от европейската интеграция са ви-
дими, като тепърва значително ще се увеличат. Зависи от нас 
как използваме Европейския съюз – като инструмент за разви-
тие или като удобно извинение за национални неудачи.”

„Европейският съюз не е външна политика за България, той 
е нашето семейство. Решенията, които се взимат в София, как-
то и тези в Брюксел и Страсбург, имат преки последици върху 
нашия живот. Затова е важно гласът на страната да бъде чут, 
да имаме ясни национални позиции по европейския дневен ред, а 
избраните български депутати в Европейския парламент да ги 
отстояват заедно.”

В резултат на всичко казано можем да обобщим, че бъл-
гарските медии не изпълняват няколко основни свои задачи 
по отношение на темите, свързани с ЕС и българското член-
ство в него 15:

•  Не се проблематизират темите за европейското член-
ство на България и бъдещето на ЕС; 

•  Рамките, в които се разполагат медийните публикации, 
са в диапазона от „ЕС дава пари” до „ЕС не ни зачита”, а 
образът на Съюза е на външна сила, която дава или от-
нема, налага или изисква нещо от България; отсъства 
елементът на съ-участието на България в процеса на 
взимане на решения в ЕС;

• Не се търси връзка на актуални български проблеми с 
подобни проблеми в други европейски страни и на ев-
ропейско равнище – „демократичният (легитимационен) 

14 Плевнелиев: Гласувайте за бъдещето на Европа, това е вашето бъдеще. 
24 часа[online]. 23.05.2014.[cited12th December 2014]. Available from: https://
www.24chasa.bg/Article/4098159.
15 КОВАЧЕВА, Ралица. Дисертация на тема: „Център и периферия на европе-
изираните публични сфери Сравнителен анализ на медийното отразяване на 
европейските теми в България и Великобритания, февруари-юни 2014 г.”. 
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дефицит”, пропастта между елит и граждани, растящо-
то икономическо неравенство и връзката му с качест-
вото на демокрацията и пр.

И след като казахме какво медиите не правят по отноше-
ние на Европейския съюз и българското членство в него, нека 
задълбаем още в това какво правят и най-вече, как. Един от 
инструментите, използвани от медиите при представянето 
на събития и процеси като медийно съдържание, е фреймингът 
(рамкиране). Фреймингът представлява умела селекция на опре-
делени аспекти на даден въпрос, чрез която медиите ги правят 
по-важни и по този начи придават на въпроса определено значе-
ние. Т.е. ако веднъж имаме селекция на теми и проблеми, които 
медиите показват като важни (формиране на дневния ред), вто-
ри път имаме селекция вече на ниво отделните теми и пробле-
ми, чрез която те се разкриват на публиката в отделни свои ас-
пекти. Това, което е важно да се има предвид, е, че елементите, 
водещи в медийните картини, доминират и в картините, които 
аудиторията си създава. Чисто инструментално, рамкирането 
става чрез наличието (или липсата) на: ключови думи; клише-
та и стереотипни образи; подбора на източници на информация; 
предлагането (или не) на факти или оценки в подкрепа на опре-
делена теза.

Например, по темата за бежанците, направих този колаж 
от заглавия и снимки от произволни уебсайтове: 
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Очевидно е как, от една страна, темата за бежанците е 
ясно обвързана с членството на България в ЕС (има бежанци, 
защото ЕС ги праща) и от друга, за да е недвусмислено ясно 
колко лошо е това, което „Брюксел” прави на България, снимките 
показват бежанците като различни, страшни, агресивни хора. 

Ще обърна специално внимание на един елемент на рам-
кирането – подборът на източниците на информация, поради 
неговата изключителна важност в условията на новата медий-
на реалност, която обитаваме – бумът на фалшивите новини 
и информационната война, като елемент на хибридната война 
(а според скорошни публикации двете явления не са изолирани). 
Още моето изследване през 2014 г. показа, че българските медии 
често и по необясними причини използват произволни източници 
на информация по европейски теми, вместо да се възползват от 
изобилните (дори прекалено) и напълно безплатни информацион-
ни ресурси, предоставяни от ЕС. Най-сериозно впечатление пра-
ви използването на британски и руски медии като източници на 
информация за ЕС, без да се отчитат конкретните национални 
обстоятелства и задачи, произтичащи от националния произход 
на медиите. Ще дам за пример случая с ограничаването на мощ-
ността на прахосмукачките, който съм описала в статията си 
„На Съюза прахосмукачката”, публикувана в сайта Reduta.bg 16. 
Тук ще цитирам само основни моменти от текста, за да покажа 
механизма, по който работи дезинформацията. Най-напред ми 
направи впечатление, че огромен брой медии (както национални 
телевизии и вестници, така и регионални медии и незнайни уеб-
сайтове) отразиха новината с (почти) един и същ текст с едно 
и също заглавие: „ЕС забрани мощните прахосмукачки”. Освен че 
очевидно всички бяха използвали един и същ източник на инфор-
мация (или бяха „преписвали” едни от други), в текста се откри-
ваха и няколко твърдения, които съвсем не са аксиоматични, но 
медиите ги бяха препубликували без редакторска намеса: 

„Много хора са недоволни от новите норми”
„Противниците на идеята смятат, че мярката е безсмис-

лена”

16 По технически причини публикацията не може да бъде открита на сайта 
в момента.
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„Забраната на мощни прахосмукачки следва неуспешното 
заменяне на традиционните крушки с нажежена жичка”. 

В крайна сметка, след дълго търсене на източника от-
крих, че това е руската информационна агенция ТАСС (по оно-
ва време още ИТАР-ТАСС) чрез своя кореспондент в Брюксел. 
В „агенционния” материал цитираните по-горе твърдения съжи-
телстваха редом с фактите и бяха преведени и публикувани в 
множество български медии, без да бъдат поставени под въпрос 
или най-малкото, премахнати. Докато работех по темата от-
крих, че британските таблоиди са подели темата година по-ра-
но: „Сега Европа иска да направи по-трудно чистенето на ва-
шите килими” („Дейли Мейл”). В отговор Европейската комисия 
е публикувала опровержение в специална блог-секция 17 на пред-
ставителството на ЕК в Лондон, създадена за опровергаване на 
лъжите в британските медии. Всичко това, обаче, наред с изо-
билната информация, предоставена от самия ЕС по темата, е 
било напълно пренебрегнато от медиите, които (с малки изклю-
чения) се задоволиха с гореописаното отразяване на темата. А 
какво биха могли да направят? Само някои от възможностите: 
да потърсят информация от официални европейски източници 
(не, за да звучат „позитивно”, а за да са сигурни във фактите); 
да се поинтересуват как (в чие лице) България като член на ЕС е 
участвала в приемането на това решение и какви позиции е зае-
ла; да потърсят експерти. Защото, в крайна сметка, правилото 
за проверка на информацията от поне два източника никога не е 
било отменяно. И това важи за всички новини, не само за тези, 
свързани с ЕС, които са обект на вниманието ни в момента. 

Примерът с прахосмукачките е само един от многото, кои-
то могат да бъдат дадени в подкрепа на тезата, че антиевро-
пейската риторика и антиевропейските настроения не просто 
проникват все по-лесно и нашироко у нас през британските и 
руските медии (все повече руските), но и проникват чрез потре-
бителски, неспециализирани, любопитни или свързани с човеш-
ки интерес теми. Защото идеологическата пристрастност и 
пропагандата могат да бъдат очевидни, когато става въпрос, 
да речем, за конфликта в Украйна и санкциите срешу Русия. Но 
17 http://blogs.ec.europa.eu/ECintheUK/
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когато става въпрос за съдбата на розовия домат, детските 
приказки или легализирането на инцеста, проникването е по-лес-
но, а следите му са по-добре заметени. 

В друг свой текст „Сензация! Брюксел се мести в София, 
ЕС ликува” 18 съм описала появата в българското публично прос-
транство на „новината”, че според президента (тогава) на Ев-
ропейския съвет Херман ван Ромпой понятията „род” и „родина” 
трябва да отидат на бунището на историята (това именно 
е заглавието). Схемата е подобна на тази с прахосмукачки-
те: руски сайт отразява речта на Ван Ромпой, произнесена на 
честванията в Берлин за годишнината от падането на берлин-
ската стена, като цитира избрани изречения за европейската 
идентичност, прибавяйки свои, силно спекулативни интерпрета-
ции и провокативно заглавие. Български сайт преписва новина-
та, премахвайки подробности от типа какво точно е казал Ван 
Ромпой, кога, къде и по какъв повод, като накрая прави следния 
извод (всъщност, първите изречения на въпросното съобщение): 
„ЕС заприличва все повече на СССР, а в някои отношения, дори 
надминава болшевишката империя. Например в опитите за зали-
чаване на националната идентичност на народите. Съвсем пре-
сен пример за тази агресивна политика, унищожаваща Европа, 
е изказването на председателя на Европейския съвет – Херман 
Ван Ромпой. Според него понятия като „народ” и „родина” трябва 
да отидат на бунището на историята.” 

Ако можем да приемем за добра новина, че подобни сензации 
рядко достигат до сравнително сериозните медии, лошата но-
вина е, че те буквално заливат социалните мрежи, които, знаем 
от изследванията, стават все по-популярен източник на инфор-
мация, особено сред младите хора. В общия случай, обаче, тези 
„новини” се появяват като анонимки в разни неизвестни сайто-
ве, само за да проникнат по-лесно в т.нар. „мейнстрийм медии” 
с позоваване на сайта като източник. А целта не е просто да 
се предизвикват сензации - привидно безобидните истории от 
типа „ЕС цензурира детските приказки” създават благодатна-

18 Текстът е публикуван в Редута.бг, но по технически причини не може да 
бъде открит там и прилагам друг източник http://www.svobodata.com/page.
php?pid=13141&rid=34&archive=
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та почва, за да могат лесно и безкритично да бъдат приети 
редица други, далеч не толкова безобидни твърдения. Пълзяща-
та антиевропейска пропаганда подхранва (насърчаваните от 
медиите) страхове на българите от големия свят, който ще 
ни погълне, подчини, обезличи (спомнете си истерията покрай 
бежанците, кампанията срещу чуждестранните хранителни ве-
риги или патосът да не се позволи на чужденци да изкупят бъл-
гарския чернозем). Не на последно място, вижда се тенденция 
антиевропейската пропаганда да минава през сюжети, свързани 
с традиционни за българите ценности, в които, разбира се, ЕС 
е лошият герой – разрешава инцеста, забранява православието.

В условията на противопоставянето между Запада (САЩ 
и ЕС) и Русия и водената от Кремъл явна дезинформационна кам-
пания, за която дори се смята, че е повлияла на изборите за 
президент на САЩ, не можем с лека ръка да отхвърлим верси-
ята за умишлено и целенасочено насърчаване на проникването 
на антиевропейската пропаганда в европейските и в частност, 
българските медии. Европейската служба за външно действие 
създаде специален отдел (East StratCom Task Force) със собствен 
уебсайт 19, който да опровергава твърденията на руската де-
зинформационна кампания. Конкретно за България обаче степен-
та на проникване и влиянието на руската пропаганда в медиите 
тепърва трябва да бъдат измерени и оценени. 

Когато говорим за медийно отразяване, винаги трябва да 
помним, че медиите не са някакви имагинерни, безлики и без-
плътни субекти, а са съставени от журналисти – с техните 
професионални знания и умения, опит, експертиза, социални и кул-
турни рамки. Редакционната политика безспорно има значение, 
но тя в крайна сметка се реализира от отделните журналисти, 
според техните способности, професионални и етични ценности 
и стандарти. Също така, медиите не функционират във вакуум 
– те са част, а също и резултат, от общественополитическа-
та и икономическата ситуация в държавата, в чиято национална 
публична сфера оперират. Така че, когато търсим останалите 
възможни отговори на въпроса „защо” (медиите отразяват по оп-
исания начин европейските теми), ето някои от тях: 

19 https://euvsdisinfo.eu/
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• Липсва знание за ЕС и разбиране на функционирането му
Уви, популярният пример с объркването между Съвет на 

ЕС, Европейски съвет и Съвет на Европа (две различни евро-
пейски институции и отделна международна организация) е все 
така актуален. Непознаването на основни за ЕС институции, 
правомощия, принципи на работа, политики и пр. е огромно прак-
тическо затруднение пред журналистите – дори и да има таки-
ва, инвестирали в подобни специфични знания и умения, те са 
твърде „скъпи” за медиите, които предпочитат да наемат ев-
тина работна ръка и да работят със „заемани” (от други източ-
ници) новини. В допълнение, широко споделяно е убеждението, че 
Европейският съюз не е „продаваема” тема, защото е скучен – 
макар с пълна сила да е валиден и въпросът дали проблемът е 
в темата (ЕС) или в качеството на медийния продукт, който 
публиката (основателно) отказва да потребява.

• Липсва „превод от брюкселски”
„Брюкселският” жаргон – технократски, силно специализи-

ран, тромав и трудно разбираем език е изключително предизви-
кателство за всеки журналист. Овладяването му изисква много 
четене, време и усилия – все луксове, които редовият журналист 
рядко може да си позволи. Още повече, че когато става въпрос за 
силно специализирана материя (например икономика и финанси), 
общата култура далеч не е достатъчна, а са необходими и дру-
ги знания. Да не говорим за огромната по обем документация, 
която трябва да се познава (или поне да се знае къде и как се 
намира), за да се отрази задълбочено какъвто и да било проблем.  

• Липсва информиран обществен разговор
На фона на вече казаното, това е естествен и очакван 

резултат – когато няма достатъчно информация, мнения и по-
зиции, няма как да има обществен разговор. Така можем да си 
обясним и публичния образ на България като незначителен член 
на ЕС, както и самооценката на българските граждани като не-
дотам европейски граждани 20.

Какво да се прави? Очевидно, един от отговорите на този 

20 КОВАЧЕВА, Ралица. Дисертация на тема: „Център и периферия на европе-
изираните публични сфери Сравнителен анализ на медийното отразяване на 
европейските теми в България и Великобритания, февруари-юни 2014 г.”. 
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въпрос е свързан с образованието на журналистите. С нужда-
та от овладяване на специфични знания и умения за работа по 
европейски теми, както и с препотвърждаване на общовалидни, 
вечни правила като това за проверката на информацията от 
поне два независими източника. С необходимостта от осъзна-
ването, че тъй като ЕС не е външна политика за България, той 
не е и не може да бъде „ресор” на международниците, нито може 
да бъде отразяван като класическа международна новина – с ма-
териали от информационни агенции и други медии. 

Друг от възможните отговори е свързан с променените 
изисквания към аудиторията – това вече не е масовият зри-
тел, пасивен и очакващ да бъде „облъчен” от медиите. Новият 
медиен потребител се налага да бъде активен, търсещ, медийно 
грамотен – да може да се ориентира в привидно безкрайното 
информационно море като избира, сравнява, преценява, отсява и 
анализира критично. Ако все още можем да твърдим, че потре-
бяването на традиционните медии (били те и в онлайн среда) 
изисква някаква елементарна грамотност (самият факт, че се 
търси информация от медия е признак за това), то социалните 
мрежи са предизвикателство от коренно различен тип – там 
всеки статус може да бъде възприет като източник на инфор-
мация (или като „новина”), без оглед на това кой е авторът, 
каква е информацията, каква е нейната достоверност, надежд-
ност, обществена значимост. Нещо повече – ако достатъчен 
брой хора „споделят” нещо, то вече се превръща в новина – при-
добило е видимост, значимост, влияние (без оглед на обективна-
та си значимост, важност и отражение върху обществото). С 
тези изцяло нови предизвикателства медиите (журналистите) 
и индивидуалните потребители тепърва трябва да се научат да 
се справят. 

И неизбежно, когато говорим за промяна в начина, по кой-
то се отразяват европейските теми и проблеми в медиите, не 
можем да пренебрегнем един от основните канали, по който би 
протекла подобна промяна – политическият дискурс. Докато ЕС 
не стане тема за политиците, няма да стане тема и за ме-
диите, а оттам и за гражданите. Това обаче не би могло да се 
случи от само себе си – политиците нямат стимул да направят 
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това сами, ако не са „притиснати” от медиите. Никой не би ис-
кал да говори за сложни и далечни неща, когато може просто 
да обещае увеличение на пенсиите и да влезе в парламента. В 
този смисъл, медиите следва да окажат натиск върху политици-
те като информират, коментират и задават въпроси 21. Само по 
този начин могат да бъдат широко обсъдени и обществено ле-
гитимирани решенията и позициите, които страната отстоява 
на европейско ниво, а европейските теми да станат вътреш-
на, а не външна политика. Подобен сценарий изисква образова-
ни журналисти, икономически стабилни (или поне – с ясен ико-
номически модел и произход на финансирането) и политически 
независими медии, както и ясно изразена и искрено споделена 
убеденост на журналистите и медиите в европейската принад-
лежност на България. 

21 КОВАЧЕВА, Ралица. Дисертация на тема: „Център и периферия на европе-
изираните публични сфери. Сравнителен анализ на медийното отразяване на 
европейските теми в България и Великобритания, февруари-юни 2014 г.”. 
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Ралица Ковачева е доктор по журналистика и 
преподавател по международна журналистика във Фа-
култета по журналистика и масова комуникация на СУ 
”Св.Климент Охридски”. Има дългогодишен журналисти-
чески опит, като в последните години се занимава ак-
тивно с теми, свързани с Европейския съюз. Публикува в 
сайта „Редута.бг”. Национален победител в категория 
„Интернет” в конкурса за журналистическата награда 
на Еропейския парламент за 2011 г. Вече пет години е 
редовен участник в поредица семинари за регионалните 
медии, посветени на медийното отразяване на ЕС, ор-
ганизирани от Представителството на Европейската 
комисия в България. През 2014 г. представлява България 
в паневропейския Граждански диалог, организиран от Ев-
ропейската комисия в Брюксел (27.03.2014 г.). Сред ос-
нователите на българската инициативна група „Душа 
за Европа”, част от едноименната европейска инициа-
тива.
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Ролята на културната дипломация  
във външната политика

Людмила Димитрова

Един много интересен и подходящ за темата пример илю-
стрира генезиса на културната дипломация и съвременното й 
позициониране като инструмент на държавата и институции-
те в реализирането на определени политики. През 1783 г. едно 
научно откритие на двама производители на хартия, балонът 
на братята Монголфие, се издига над двореца Версай в Париж и 
събира 300 000 множество да гледа това чудо. Събитието пре-
подрежда естеството на публичните спектакли във Франция, 
защото никога до този момент не е можело да бъде видяно в 
рамките на старите декори на кралския режим. Издигането над 
Версай на балона е било категорично нарушаване на затворе-
ния и контролиран дворцов протокол. С това шоу официалната 
кралска академия на науките проправя пътя на публичния спек-
такъл, достъпен за широката публика. Балонът е бил визуална 
собственост на всеки от тълпата. Затвореният етикет на 
двора на Луи ХVI е пропукан от по-свободния и анархичен вид на 
обществения публичен ритуал, в който не е било възможно да се 
запази йерархията на дворцовия протокол. 200 години след бало-
на - през 1962 г., от космическия център във Флорида сенаторът 
Джон Глен тръгва на своята тридневна орбитална мисия, която 
е наблюдавана от милиони зрители. Джон Глен е първият амери-
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канец, обиколил земята.
Тези две събития спекулативно маркират един дълъг ис-

торически процес на развитието на нов тип отношения меж-
ду държавата и гражданското общество, чиято еманация и на 
практика необратимост, два века след откритието на братята 
Монголфие, е зададена от революцията в комуникациите. Нови-
те информационни технологии са основният фактор, извел, пре-
подредил инструментариума на политиците, които днес не биха 
могли да правят успешна политика, ако не държат сметка за 
отношението на публиката, на гражданите, имащи вече свобо-
ден достъп до информацията в реално време, да научават бързо 
това, което става не само в тяхната страна, но и по целия 
свят. Демократизацията на достъпа до информация превръща 
гражданите в независими наблюдатели и активни участници в 
международната политика. Нарушава се, в смисъла на история-
та с братя Монголфие, строгият, езотеричен кръг на полити-
чески посветените персони, които започват да мислят за това 
как да управляват процеса на съзнателно култивиране на образа 
с цел спечелване на определени позиции, защита на интереси. 
Този процес на управление на образа може да бъде наречен пуб-
лична дипломация, известна в политическия речник и като софт 
пауър, борбата за спечелване на общественото мнение не само 
в собствената страна, но най-вече и преди всичко на чуждата 
аудитория. В този процес на управление на образа културната 
дипломация /КД/ има свое специфично място и значение, което 
през последните години фокусира вниманието не само на на-
ционалните държави, но и на международни организации и преди 
всичко на ЕС. Във време на криза на образа на отделна държа-
ва или общност, каквато е ЕС, на проблематизиране на инсти-
туционалната легитимност,културната дипломация може да 
предложи свое креативно решение на проблема, като привлече 
най-важния фактор - гражданското общество. Едва ли трябва 
да се доказва тезата, че културата и нейните вътрешноприсъ-
щи ценности притежават уникален потенциал за въздействие 
върху отделните хора и обществото като цяло.

Случайно или не, но дебатът за ролята на културата във 
външните отношения на ЕС и изработването на стратегия за 
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културна дипломация съвпадна с началото на членството на Бъл-
гария в ЕС и беляза в значителна степен развитието на Държав-
ния културен институт /ДКИ/, който към настоящия момент из-
готвя и изпълнява Програма „Културна дипломация”, елемент от 
Политика „Публична дипломация” в Програмния бюджет на МВнР.

Кое наложи и налага вниманието към КД да се зъдържи и 
задълбочи нейното интегриране в системата от инструменти 
за постигане на националните интереси на България? Могат да 
се посочат две групи фактори:

Външни фактори:

1. Политическата динамика в Европа и света. 
Този фактор - особено днес - е изключително актуален 

предвид огромните трудности, пред които е изправена Европа. 
Променената международна среда, появата на нови глобални 
проблеми и заплахи, за решаването на които са необходими пре-
ди всичко колективни действия от страна на държавите-членки 
на ЕС, налага да бъдат търсени инструменти за запазване на 
силата на образа на Европа, който никога досега не е бил тол-
кова разкъсан, нарушен, променен. Светът днес е изправен пред 
ситуацията да се тревожи за физическото си оцеляване. Про-
блемите му – като климатичните промени, дискриминацията, 
религиозната нетърпимост, миграция, национализъм - са значи-
телни и трудно решими в краткосрочен план. Културата, разби-
рана като средство, а не като цел е компонент на дългосрочни 
политики, чрез които да бъдат решени, или с които да се търси 
такова решение. 

2. Интензивно разрастване на следствията от глобализа-
цията и съпътстващият го процес на хомогенизация на култу-
рата наложи преосмисляне на класическите модели на сътрудни-
чество и строга държавна политика в областта на културата. 
Започна ускорен процес на преосмисляне на значението на кул-
турното наследство, на традициите, на уникалността през 
призмата не самона тяхното опазване, а на тяхното поставяне 
в активната среда на междукултурния диалог. Това естествено 
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изправи пред нови предизвикателства националните културни 
политики и стратегиите им в областта на международното 
културно сътрудничество. На сцената се появиха големи му-
лтинационални, транснационални модели на междукултурен 
диалог и сътрудничество. Самият ЕС като глобален играч не-
избежно се изправи пред проблема да преодолее дългата тра-
диция на защита на националната култура като изключителен 
домейн на националната държава. Процесите на преосмисляне 
на мястото на културата в политиките на ЕС се задълбочиха 
особено след ударното разширяване на ЕС и последвалото заба-
вяне на интеграционните процеси. ЕС бе поставен в реалната 
ситуация на опасност от ерозия на силния образ и съответно 
позиция на силен играч на международната сцена. Проблемът 
как да се защити националната идентичноств условията на 
нарастване на глобални кризи, застрашаващи фундамента на 
Съюза, наложиха промяната на парадигмата за ролята на кул-
турата във външните отношения на ЕС. Ключов документ, кой-
то постави началото на преосмислянето на ролята на култура-
та във външната политика на ЕС и възможностите културната 
дипломация да бъде инструмент на външната политика е при-
етата през 2007 г. „Европейска програма за култура в глобали-
зиращия се свят” 1. Този документ, предложен от Европейската 
комисия през 2007 г. и след публични консултации одобрен от 
Съвета на Европейския съюз, поставя и възлага на културата 
да бъде фактор за политическо, социално и икономическо раз-
витие. Културата се приема като съществена за развитие-
то както на самия Европейски съюз, изграден върху принципа 
„единството в многообразието”, така и за създаването и под-
държането на отношения между Европейския съюз и останалия 
свят. Конкретните цели, към които се стреми ЕС, са: 

-  Насърчаване на културното многообразие и междуку-
лтурния диалог;

- Насърчаване на културата като творчески двигател;
-  Поощряване на културата като жизненоважен еле-

1 Съобщение относно „Европейска програма за култура в глобализиращия 
се свят”, COM(2007) 242 окончателенhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/
TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0242&from=EN
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мент в международните отношения на ЕС.
Като страна по Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и 

насърчаване на многообразието от форми на културно изразя-
ване, ЕС се ангажира да включва културното измерение като 
елемент в отношения с партньорски държави и региони. Мер-
ките, предвидени за постигането на тази цел, включват:

-  Развиване на политическия диалог в сферата на кул-
турата и стимулиране на културния обмен между ЕС 
и трети страни;

-  Подпомагане на достъпа до световните пазари на 
културни продукти и услуги от развиващите се стра-
ни;

-  Ползване на външните връзки за предоставяне на фи-
нансова и техническа подкрепа (за опазване на кул-
турното наследство и подкрепа на културните дей-
ности по цял свят);

-  Съобразяване с местната култура при всички проек-
ти, финансирани по линия на ЕС;

-  Насърчаване на активното участие на ЕС в работа-
та на международни организации, работещи в сфера-
та на културата и в инициативата на Организация-
та на обединените нации „Алианс на цивилизациите”.

След този документ последваха редица други важни за 
процеса на преосмисляне ролята на културата събития и при-
ети документи, които все по-отчетливо призовават за необ-
ходимостта от обща европейска стратегия за културна ди-
пломация и нейното интегриране в Европейската служба за 
външна дейност. По-важните от тях са:

- 2011 г. Резолюция на ЕП за културните измерения на 
Европейските външни действия2, призовавайки за обща кул-
турна стратегия на ЕС. Гласуван е и бюджет от 500 000 евро 
за провеждане на „подготвителни дейности” в тази област. С 
отворена покана ЕС възлага на консорциум от Културни инсти-
тути и други организации да изследват темата „Културата 

2 Резолюция на Европейския парламент от 12 май 2011 г. относно културното 
измерение на външната дейност на ЕС  - http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0239+0+DOC+XML+V0//BG
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във външните отношения 
на ЕС”. Окончателният до-
клад, озаглавен „Engaging 
the World: Towards Global 
Cultural Citizenship”3, е публи-
куван през 2014 г. Докладът 
прави преглед на културни-
те политики в 26 трети 
страни /10 стратегически 
партньори на ЕС и 16 съ-
седни на ЕС държави/ и как 
тези държави взаимодейст-
ват с ЕС в областта на кул-
турата. 

- Един от четирите 
основни приоритета в Ра-
ботния план за култура, 
приет от Съвета на ЕС4, 
включва дейности за под-
чертаване профила на кул-
турата във външните от-
ношения на ЕС. 

- 2015 г. Комитетите 
по външни работи и Култура 
и Образование на ЕП органи-
зират съвместно слушане 
по „Културна дипломация”. 
В приета Резолюция5 члено-
вете на ЕП призовават за 
по-систематична колабора-
3 Подготвително действие на ЕП, 2014 г. „Културата във външните отноше-
ния на ЕС” http://cultureinexternalrelations.eu/
4 Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на дър-
жавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно работния план 
за културата за периода 2015—2018 г.http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/
TXT/HTML/?uri=CELEX:52014XG1223%2802%29&from=BG
5 Резолюция на Европейския парламент от 12 май 2011 г. относно културно-
то измерение на външната дейност на ЕС, http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0239+0+DOC+XML+V0//BG



137

Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на Европейския съюз

ция между парламентар-
ните комитети, заедно 
с ЕС и ЕСВД, по въпро-
сите на културата във 
външните отношения 
на ЕС. 

- През м. ноември 
2015 г. в своите заклю-
чения за култура във 
външни отношения Съ-
ветът на министрите 
поставя акцент за кул-
турата в политиките 
за сътрудничеството 
за развитие. Подчерта-
ва се, че за да се реа-
лизира потенциалът на 
културата като важна 
част от външните от-
ношения, е необходи-
мо да се генерира нов 
дух на диалог, взаимно 
вслушване, съвместно 
изграждане на капаци-
тет и глобална соли-
дарност. 

- В съответствие 
с постигнатото, ЕСВД 
и ЕС, в това число и ГД 
Образование и Култура, 
ГД за Международно съ-
трудничество и разви-
тие и ГД Политика на 
съседство и разширява-
не започват работа вър-
ху съвместен документ 
- Комуникация, който 
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ще очертае нова Ев-
ропейска стратегия 
за културна диплома-
ция/ или култура във 
външни отношения 
на ЕС. 

- През м. юни 
2016 г. този доку-
мент бе официално 
представен от Вър-
ховния представи-
тел за външните 
отношения на ЕС 
Федерика Могерини 
6. В него ясно се по-
сочва необходимост-
та от поемането на 
ангажимент както 
за насърчаването 
на „международните 
културни отношения” 
чрез помощта и съ-
действието, които 
ЕС оказва на трети 
държави, така и за 
подпомагането на 
популяризирането 
на ЕС и на разноо-
бразните култури на 
държавите — членки 
на ЕС, чрез „култур-
на дипломация”. За 
последната е отде-
6 СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Към 
стратегия на ЕС за международните културни отношения, Брюксел, 8.6.2016, 
JOIN(2016) 29 final; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX
:52016JC0029&from=EN
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лен специален раздел 
4 - Стратегически 
подход за културна-
та дипломация на 
ЕС, който следва да 
използва вече натру-
пания опит на ЕС, на 
Делегациите на Ев-
ропейската комисия в 
трети страни, на на-
ционалните културни 
институти и мрежа-
та EUNIC за изпълне-
ние целите на нова 
европейска страте-
гия за международни 
културни отношения.

3. Изместване-
то на центъра на те-
жестта и внимание-
то към други държави 
и региони, оказа въз-
действие върху про-
блема за запазване на 
образа на Европа, съх-
раняване на нейната 
култура, уникалност 
и многообразие.Този 
процес фокусира зна-
чителен интерес към 
европейската култу-
ра като средство за 
запазване или разши-
ряване на позиции и 
готовност на Съюза 
за сътрудничество с трети страни. Той е и във фокуса на от-
белязаната по-горе Комуникация, в която се посочва, че „новата 
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европейска стратегия за международни културни отношения ще 
засили ролята на ЕС на международната сцена”.

Най-забележителната промяна в последните години, която 
основно оказа влияние върху развитието на многостранния под-
ход в културната дипломация, е появата на новите икономически 
сили в Азия, сред които Китай, Корея и Виетнам заемат водещи 
позиции, които интегрираха културната дипломация в страте-
гиите си за утвърждаване на позициите си на международната 
сцена. Водещ е Китай, чието политическо ръководство първо 
разпозна ролята на културната дипломация. Институционално 
този процес може да бъде видян чрез статистиката на ускоре-
ното нарастване на броя на Китайските културни центрове и 
институтите „Конфуций”. Намерението е до 2020 г. тези инсти-
тути да достигнат 1000, като по този начин могат да бъдат 
сравними с настоящата мрежа на Алианс Франсез. Неслучайно 
през 2012 г. за първи път в своята история Европейският съюз 
се зае с изработването на стратегия за развитието на отно-
шенията в областта на културата с Китай, поставяйки именно 
културата във външните отношения на Съюза. В работата на 
експертната група участва и ДКИ.

4.Наред с промяната на геополитическите реалности те-
чеше и ускорен процес демодиране на понятия и инструменти в 
публичната и културната дипломация и активна диверсификация 
на нови форми на сътрудничество, методи на работа, мрежи, 
където културата, начините и формите на културно изразява-
не оказват влияние върху форматирането на политическия дне-
вен ред. Значителен тласък в тази посока даде и повишената 
мобилност на артистите и културните оператори, която роди 
нови практики, характеризиращи се основно с трансформация 
на сътрудничеството – от готови репрезентативни форми към 
съвместни културни проекти и платформи. Този процес бе, раз-
бира се, провокиран и от новите икономически реалности и въз-
можностите за намаляване на разходите за отделната държава 
и по-справедливото разпределение на средствата. В същото 
време тези международни проекти и платформи откриха нови 
дестинации за националните култури и културни оператори. По-
явиха се нови публики, това от своя страна направи проектите 
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по-богати като съдържание или по-креативни при постигането 
на целите. Появиха се и нови форми на културен обмен, включва-
щи не само реализиране на общи културни проекти, но и такива, 
организирани с цел споделяне на опит – семинари, обучения, кон-
ференции, резидентни програми.

Вътрешни фактори:

1. Постигнатото от България във външнополитически план 
през последните години не оставя съмнение за нейния статут 
на активен член на международната общност с ясно заявени ам-
биции да бъде уважаван партньор и участник. Потвърждение на 
този извод е и приоритет 1.1.от Правителствената програма, 
за чието изпълнение са заложени конкретни мерки и инструмен-
ти в областта на публичната и културна дипломация.

2. Действащата вече 10 години Комуникационна стра-
тегия за ЕС като израз на засиленото внимание към публичния 
образ на страната в чужбина, чрез който България трябва да 
капитализира позитивите от постигнатото във вътрешен и 
външнополитически план, за да генерира допълнителен потен-
циал за успешно изпълнение на своите приоритети.

3. Институционално развитие на дипломатическата служ-
ба и обособяване на структура, работеща в полето на култур-
ната дипломация

4. Динамично развитие на дипломатическата служба и 
поява на ново поколение дипломати, работещи в условията на 
глобалната комуникация и институционализирани мрежи за кул-
турен обмен.

5. Отваряне на българските дипломатически мисии към 
съвместни културни събития с чужди представителства и кул-
турни организации.

6. Постигнато задоволително ниво на културно присъст-
вие и събития в чужбина, организирани от или с участието на 
българските мисии.

Посочените външни и вътрешни фактори аргументират 
тезата за преосмисляне на значението на КД и нейното еманци-



142

Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на Европейския съюз

пиране от ПД. Задачата да се извърши подобно диференциране 
е особено актуална днес, в навечерието на Българското пред-
седателство на Съвета на ЕС. Натрупаният вече опит в ДКИ, 
МВнР и българските ЗП, изградената ефективна комуникация, 
повишеното доверие и интерес към практиките в КД са доста-
тъчно актуални фактори и условия за трансформацията на този 
инструмент в системен елемент от цялостната политика на 
МВнР.

t t t
Когато говорим за подготовката на Комуникационна 

стратегия и културна програма за Българското председа-
телство на Съветd на ЕС през 2018 година, едно по-задълбоче-
но познаване на двата инструмента – Културна дипломация(КД) 
и Публична дипломация (ПД), ще разгърне по-пълно техния по-
тенциал и съответно взаимодействие.

Специфичните маркери, различаващи КД от ПД, основно 
са:

1. Подходът в изграждане на образ

При ПД има повече едностранно действие. Тя работи до го-
ляма степен с готови послания и не се стреми да постигне до-
верие на базата на взаимно опознаване и диалог, а преди всичко 
да покаже/продаде/ предварително избран за конкретни цели об-
раз.

КД комуникира с външната аудитория определен специфи-
чен образ, който рефлектира чрез специфичния език и вътрешно 
присъщите на културата ценности, актуални рефлексии и дефи-
цити към даден момент.

Тя е инструмент, който може да подпомогне и насочи ефек-
тивно цялостния процес на дефиниране на външнополитически-
те цели, чрез извършването на един предварителен маркетинг 
в дадена среда – било то географска, социална, политическа, 
икономическа и т.н. Културната промоция на България в неясно 
защо избрано място по света губи въздействието и смисъла 
си. В тази връзка е добре да се спомене и един потенциален 



143

Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на Европейския съюз

проблем или може би недооценяване на културата на България, 
откъсване от нея само на тези части, които много по-лесно се 
представят и може би са безпроблемни, с бърз ефект. Големите 
репрезентативни изложби или събития – освен че са скъпостру-
ващи, не винаги донасят на България очакваното разпознаване 
в смисъл на съдействие за трайно конструиране на положите-
лен образ на страната. Разбира се, че културно-историческото 
ни наследство трябва задължително да присъства в културна-
та програма, но не статично, а в диалог с другите култури и 
в актуален контекст - конкретен и глобален. Образът на Бъл-
гария като член на евроатлантическата общност би спечелил, 
ако богатството на културно-историческото ни наследство се 
проектира в актуалния дебати тревогите на международната 
общност за застрашеното поради събитията и разрушенията, 
причинени от военните конфликти в Сирия/ по данни на между-
народна организация 290 археологически обекта и културно на-
следство са унищожени/. Или темата за толерантността също 
е подходяща за комуникация чрез представяне на обекти и па-
метници, в които съжителстват култури и религии (Демир баба 
Теке, трите храма в София - джамията, синагогата и храмът 
„Света София” и др.)

Казано по друг начин, КД има тогава, когато чрез определе-
ни културни проекти се постига по-добра и по-успешна реализа-
ция на конкретни външнополитически цели и задачи. Културната 
дипломация дава добавена стойност на определена външнополи-
тическа цел, постига синергия в прилаганите политики и сис-
темата от инструменти за изпълнение на определена цел. Два 
примера от работата на ДКИ илюстрират горната теза. Те са 
свързани с преминали през 2016 г. ротационни председателства 
на България - на комитета на министрите на Съвета на Европа 
и на Процеса за сътрудничество в ЮИЕ - ПСЮИЕ. В рамките и 
на двете председателства ДКИ разработи и реализира култур-
ни програми, които да дават добавена стойност на заявените 
в рамките на тези важни външнополитически събития цели и 
задачи. Особено интересна бе програмата в рамките на Българ-
ското председателство на ПСЮИЕ. Тя на практика бе много ре-
левантна именно на културната дипломация като инструмент 
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за диалог и сътрудничество. Всички проекти в нея са с фокус 
партньорство с държавите-участнички в процеса на регионално 
сътрудничество. Организацията по самото провеждане на от-
делните събития бе също един научен урок, че не винаги и не 
автоматично КД е панацея, но че е добре приемането й в мал-
ки дози. Макар че не успява да се пребори със стереотипи или 
други дефицити на сътрудничеството на Балканите, КД може 
да държи вратата отворена - да съдейства за диалога и парт-
ньорството.

Председателството на КМ на СЕ е с малко по-различно 
съдържание, което се разгърнав Страсбург. Преобладаващи бяха 
събитията, организирани по повод участия на външния минис-
тър и други членове на правителството, но и те бяха мислени 
в контекста на конкретнитефоруми и възможността чрез кул-
турнотосъдържание дасе комуникират и важни външнополити-
чески послания. 

Тези примери имплицитно насочват и към факта, че КД 
няма за задача да представя единствено или преобладаващо ви-
соката култура. Напротив, по-често фокус е култура, образова-
телни програми, творчески обмен и представления, семинари, 
конференции, различни по тематика фестивали в чужбина и в 
страната – от традиционните кино и музика и литература, през 
тези, свързани с културното наследство до кулинарните тра-
диции, достигайки и до нетрадиционни форми на обмен и меж-
дукултурен диалог като например дигитални презентации или 
мащабни дигитални проекти, които, през последните години, 
придобиха впечатляваща видимост. 

Необходимо е да се подчертае, КД не осигурява непремен-
но и автоматично позитив за този, който я практикува. Но ед-
нодобре форматирано и подходящо представено културно съдър-
жание, което да даде критичен поглед върху актуални теми и 
предизвикателства, може да даде добавена стойност и подобри 
средата и нагласите на чуждата аудитория. Подобен подход е 
валиден и работи както за националната стратегия, така и за 
общности от държави, споделящи общи ценности. Преодолява-
нето на дефицита в образа на ЕС може да стане единствено 
чрез обща стратегия за културна дипломация. Така следва да се 
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разчете и приетото през м. юни т.г. съвместно съобщение на 
ЕП и Съвета, с активното участие на ЕСВД и личното участие 
на Федерика Могерини, за Европейска стратегия за международ-
ните културни отношения, която да бъде интегрална част от 
външните отношения на ЕС.

В този контекст Българското председателство на Съ-
вета на ЕС през 2018 г. ще има шанса и привилегията да се 
възползва от напредъка на отделни европейски държави и на 
ЕС като цяло в прилагането на инструментите на културната 
дипломация във външните отношения. КД трябва да бъде раз-
глеждана като интегрален инструмент от Комуникационната 
стратегия. За целта е необходимо да се подготви програма, 
адекватна на контекста и средата, в която ще се реализират 
определени проекти, даващи добавена стойност на приорите-
тите на Председателството. 2017 г. ще бъде важна именно от 
гледна точка на конкретизирането на външни фактори, които 
да бъдат отчетени в избора на съдържанието на културната 
програма. В този смисъл ДКИ планира да разработи програмата 
си за 2017 г. на базата на анализа на отговорите на въпросите, 
които бяха предварително разработени и изпратени до българ-
ските задгранични представителства.

Вниманието ни трябва да бъде насочено към повече и 
по-богато на форми и съдържание на участие на България в об-
щоевропейските културни инициативи –като Европейски фил-
мови фестивали, Европейски ден на езиците, други форми на 
съвместни изяви, които аргументират, че образът на Европа е 
уникален и трябва да бъде запазен и уважаван. Предизвикател-
ствата, пред които е изправена Европа и мястото на България в 
преодоляването им е изключителен шанс именно за културната 
ни дипломация да се развие, да съзрее до равнището на водещи 
в това отношения държави - като Великобритания, Франция, Хо-
ландия, Германия и др.

Така например - богатото културно наследство на Бълга-
рия е безспорно и световно признато, което не е необходимо 
единствено и само да го показваме, а да го направим значимо 
чрез посланието за тревогата на България за мира и сигур-
ността в света, за войните, които унищожават световното 
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културно богатство. Тоест 
с този исторически признат 
принос на страната ни ние мо-
жем да дадем своя принос към 
заявените от ЕС ангажименти 
като страна по Конвенцията 
на ЮНЕСКО от 2005 г. за опаз-
ване и насърчаване на многоо-
бразието от форми на култур-
но изразяване, което е част от 
международните културни от-
ношения на Съюза. Опазването 
на културното наследство е 
потвърдено от ЕС като „на-
лежащо и предвид разрушава-
нето на паметници на култу-
рата в зони на конфликт като 
Ирак, Сирия и Афганистан” 7.

2. Публиките

Те дават възможност да 
се дефинира по-ясно разликата 
между ПД и КД, но и необходи-
мостта от развитието и на 
двата инструмента. Основно 
ПД е свързана с официалните 
чужди представители, с поли-
тическия елит, който има те-
жест в осигуряването на бла-
гоприятна политическа среда 
за постигането на определени 
външнополитически цели. Раз-
бира се, във времето на глобал-
7 В съвместната комуникация „Към стратегия на ЕС за международните кул-
турни отношения”
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ните комуникации, ограничаването само до официалното чуждо 
представителство става доста трудно, почти невъзможно. 
Все по-важна става широката публика, чуждото гражданство, 
от мнението на което официалните представители и политици 
зависят до голяма степен. Обикновено, когато има криза в ле-
гитимността на институциите, политиците се обръщат към 
изначалните ценности, т.е. тези на гражданите. В този смисъл 
КД е този инструмент, който „работи” в полето на гражданите, 
защото може да предложи подходящо културно съдържание, чрез 
което гражданите да бъдат въвлечени в диалога, а политиците 
да чуят гражданите и да формулират послания.

В този контекст ДКИ не вижда себе си само като депози-
тар на проекти, единствено представящи националното ни ис-
торическо и културно богатство, но и като генератор на идеи, 
чрез които да бъде привлечена широката аудитория. Последната 
има много идентичности и много гласове и в този смисъл КД е 
лимитирана от това условие. Поради това много важно условие 
за успешна КД е изборът на културно съдържание.

Съвременната КД е много повече ориентирана към из-
граждане смисъла на „ние” и това я прави необходима част, но-
сещ елемент от ПД. Един от симптомите за еманципация на КД 
е утвърждаващата се последните години тенденция на нейно-
то припознаване в системата от инструменти и политики за 
преодоляване на глобални кризи като бедността, разделението, 
климатичните промени и др. Примерите за успешни практики в 
тази посока доказват, че КД има капацитета да привлича ин-
дивиди и общности от различни култури, с различен социален 
статус, които са готови да участват в общ диалог и да изгра-
дят единна платформа в конкретната област и по конкретен 
проблем. 

КД е насочена към една много по-широка, нехомогенна пуб-
лика, отколкото тази, за чиито цели работи публичната дипло-
мация. И това я прави особено полезна във време на трудности 
с националния образ. Участието на държавата във фестивал или 
друго международно събитие в чужбина, посветено на определе-
на актуална и значима към даден момент тема, може до извест-
на степен да подпомогне процеса на излизане от състоянието 



148

Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на Европейския съюз

на ерозия на образа или настъпваща негативна тенденция, да 
задържи процесите на спад в доверието, като намери подходя-
щия начин да комуникира определени послания. КД не е насочена 
или не работи само за чуждата публика, а и за националната 
– когато културното събитие е успешно и престижно, а отзи-
вите за него са положителни – то съдейства за повишаване на 
националното самочувствие и повишаване на доверието в ин-
ституциите. Когато политик открие изложба по време на свое 
посещение в чужда държава, той комуникира не само с новата, 
външната аудитория – на държавата домакин, но и със своята 
собствена. Възможността неговите сънародници да чуят и ви-
дят събитието в същия момент, в който то се случва, означава, 
че посланието е и за тях. За националната аудитория значение 
има и присъствието на чуждата култура в страната, а органи-
зирането на едно чуждо културно събитие у нас носи дивиденти 
и на националната култура и образ. Домакинството не е само 
протоколно, то е стимулиращо обмена и партньорството. 

3. Контекстът 

Какъв образ ще избере една национална държава да комуни-
кира с друга държава, общност, регион не зависи само от избора 
на нейния културен и политически елит. Той зависи от избора 
на една много по-широка палитра от ценности, други култури, 
културни нагласи, културни моди. За да може една национална 
културна стратегия да бъде успешна в международен план, тя 
трябва да има способността, механизмите да долавя, анализи-
ра, адаптира тези външни импулси, процеси. Конкретно културно 
събитие на България в чужбина ще има успех не само защото то 
е открито от висш държавник или политик, но и защото е подхо-
дящо избрано за конкретната аудитория. Едно културно събитие 
не бива да остане само протоколно или PR акция. Необходимо е 
да се мисли как то може да направи още по-видима културата на 
една страна, да предизвика по-траен интерес към нея, което да 
доведе до нови срещи, взаимодействия. Тук можем да говорим и 
за търсенето на ефекта на мултипликацията и синергията. Но 
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само знанието за конкретната среда може да разгърне истин-
ски процеса на възпроизвеждане на културните ценности, като 
насърчи чуждата аудитория да ги сподели, да търси общото и 
различното, да има интерес към диалог и взаимност. 

Знанието за това,кое от българската култура е конверти-
руемо и може да участва в процеса на съграждане на образа, е 
конкретно знание в конкретна ситуация. Едни биха били водещи-
те компоненти от културата ни, когато тя се представя в да-
дена европейска държава, други, когато това е държава от Азия, 
Африка или Латинска Америка. Необходимо и много важно усло-
вие за успешна стратегия е да се държи сметка за контекста. 

4. Целите

Водещи са постигане на взаимно разбиране и диалог, пре-
одоляване на стереотипи, обогатяване назнанието за страна-
та и осигуряване на 
благоприятна външ-
на среда за пости-
гане на национал-
ните интереси. И в 
този смисъл не бива 
да се пренебрег-
ва и фактът, че КД 
може да съдейства 
за развитието на 
търговските връзки 
на страната, дипло-
матическите и ико-
номически интере-
си, укрепването на 
контактите с раз-
лични социални гру-
пи – като например 
диаспорите, да при-
влече нови публики, 
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които да помогнат за постигане на външнополитически цели и 
приоритети или поне да окажат подкрепа.

В полето на целите е полезно да се посочи и спецификата 
на области, които в известна степен се припокриват с целите 
на културната дипломация, но не изземват нейните. Покриващи 
се с културната дипломация практики и политики са културните 
връзки и отношения. Но разликата е в това, че те не винаги и не 
задължително са правителствено дефинирани или са резултат 
от определени правителствени цели. Те съществуват в една 
значителна степен извън полето на действие на културната 
дипломация. Свързани са с обмена между творците и дейците 
на културата, между културните институции, профилирани в оп-
ределена сфера – като библиотеки, университети, фестивали. 
Тук всъщност задачата на институциите, работещи в полето 
на културната дипломация, е да съдействат на тези самостоя-
телни културни институции и процеси на обмен и в случаите, 
в които прецени, че са подходящи за целите на програмите в 
областта на културната дипломация, да ги направи свои парт-
ньори. Примери за това могат да се дадат много и от практи-
ката на ДКИ. В този аспект на диференциране на целите на КД 
от тези на културните връзки и отношения особено внимание 
трябва да се обърне на мястото на традиционните и нови бъл-
гарски общности в чужбина 8. Целта е те да бъдат подпомогна-
ти и насърчени като „български лобита” , които да съдействат 
за българските национални интереси.

5. Времевите хоризонти 

Стратегията за КД следва да има дългосрочен характер, 
произтичащ от отбелязаните по-горе други маркери - подход, 
публики, контекст, цели. Хоризонтът на КД се задава от ней-
ните цели да изгражда трайни връзки и отношения с една не-
хомогенна аудитория, различна от тази на ПД. Последната е в 
значителна степен реактивна - свързана с управление на нови-
8 Национална стратегия за българските граждани и историческите българ-
ски общности по света http://www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=5208



151

Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на Европейския съюз

ни, информации, събития от актуалния политически дневен ред 
и има по-кратък времеви хоризонт - ограничен във времето или 
изграден на базата на планирани действия от страна на прави-
телството, които следва да бъдат подходящо комуникирани с 
външната аудитория и с публики, имащи влияние и тежест при 
оценката на тези действия.

Представените характеристики и особености на КД, без 
да изчерпват темата, формират един по-ясен статут на КД, 
който придобива значимост и по силата на разширяване на пе-
риметъра на нейното действие в области, в които тя доскоро 
не е била конкретно разпознавана.

По-важни от тях са:
Междукултурен диалог – е най-очевидният съвременен 

пример. Програмите в областта на културната дипломация как-
то на национално, така и на многостранно ниво понастоящем 
се фокусират и върху проблеми като социалната кохезия, нера-
венство, дискриминация, междурелигиозни проблеми и др. Все по-
вече културни проекти предлагат артистичен отговор на тези 
проблеми, като при това дават шанс в тях да участват широк 
кръг творци, носители на различни култури и нагласи, но споде-
лящи обща загриженост по определената тема. Подобни проек-
ти могат да подпомогнат политическите решения, защото те 
са носители на информация за отношението на гражданството, 
на ценностите, които то зачита.

Климатични промени – навлизат все повече като основна 
тема и проблем за политиците и държавите да предприемат 
действия за осигуряване на устойчиво развитие, да разработват 
програми за ефективно изразходване на ресурсите. Културната 
дипломация и актьорите в нейното поле търсят партньорства 
с творци, които имат активно отношение към темата. Водещи 
културни институти като Британски съвет и Гьоте институт, 
заедно с Датския културен институт изградиха платформа, 
която събра на едно място артисти, културни мениджъри, учи-
тели, активисти от целия свят с цел да изследват ролята на 
културата във формирането на активно отношение на граждан-
ството към темата за климатичните промени. Много са въз-
можностите на културната дипломация в областта. Ефектив-
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ността й зависи от 
умението на кул-
турните институ-
ции да разпознаят 
този проблем и да 
провокират и на-
сърчат общността 
на културните опе-
ратори, на отделни 
творци да насочат 
своя художествен 
талант в тази по-
сока. А често са-
мите творци се 
инспирират от те-
мата и сами пред-
лагат на култур-
ните институции 
определен проект.

Третата тенденция е ускореното нарастване на използ-
ването на уеб пространството. Перспективите са за все 
по-динамично развитие на този процес, като резултатите на 
този етап е трудно да се дефинират. Освен използването на 
уеб пространството за маркетинг или определени информацион-
ни дейности, то е и канал, по който се формират нагласи. Уеб 
пространството дава ново измерение на културната диплома-
ция – не само да достига до все по-широка публика, но и да я 
въвлича също така в процесите. Резултатът от развитието в 
тази посока ще се отрази и върху съдържанието на културни-
те програми. Трябва да се отбележи и появата на дигиталните 
медии, които вероятно ще променят профила на културните ин-
ститути и съдържанието на културната дипломация. Вече се 
говори за дигитална дипломация.

Четвъртото направление е обединяването на хората в 
мрежи по определени теми. Този подход, известен като разви-
тие на директните контакти между хората, обвързва по-обща-
та дефиниция за култура с наблюдаваното движение към един 
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многостранен подход по определена тема.
Посочените по-горе направления дават импулс за движе-

ние на КД към една по-предна позиция. Процесът е налице, като 
най-видимите резултати се проявяват в:

1. Устойчива тенденция на ниво ЕС и отделни държави 
за извеждане на КД като самостоятелен инструмент.

2. Повишен интерес към многостранна КД, като съдър-
жанието на програмите се фокусира върху избора на тематика. 

3. Нарастване на глобалните мрежи и възможностите 
за културно сътрудничество. Наблюдава се бум на арт фести-
вали и културни събития по цял свят, което маркира излизането 
на КД на една друга сцена – тази на световното междукултурно 
общуване и диалог.

4. Трансформация на класическите форми на културна 
презентация и културно присъствие от събития към съвмест-
ни проекти; от двустранни към многостранни форми на изява и 
диалог; от единична презентация към сътрудничество по опре-
делена тема; от продукт към процес на създаване на продукта; 
от разказ към слушане на това какво разказват другите; от 
собствена промоция към промоция на ценности.

t t t
След направения опит за форматиране на полето на КД 

като инструмент на външната политика, е резонно да бъде 
представена накратко и работата на ДКИ. 

ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ
ВИЗИЯ:
Да постигне устойчиво интегриране на КД в системата 

от инструменти на външната политика с цел генериране на до-
бавена стойност за международния авторитет на България и 
подобряване на външната среда за изпълнение на външнополити-
ческата програма и заложените в нея приоритети.

МИСИЯ:
Да бъде градивен участник в подготовката и изпълнение-

то на дейности, свързани с подобряване на образа на България и 
постигане на по-добре видимост и благоприятна външна среда, 
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осигуряваща успешното изпълнение на външнополитическата 
програма.

ЦЕЛИ: 
- Да бъде в синхрон с актуалните европейски и междуна-

родни практики и тенденции за утвърждаване ролята на минис-
терствата на външните работи в прилагането на инструмен-
тите на КД във външната политика;

- Да разширява и надгражда постигнатото в прилагането 
на инструментите на КД с цел трансформацията й от компле-
ментарна дейност в системен елемент в отделни политики и 
дейности;

- Да насърчава интереса на българските задгранични пред-
ставителства /ЗП/ към използването на инструментите на КД 
за цялостно подобряване на резултатите от изпълнението на 
техните конкретни програми и планове в двустранен и много-
странен аспект.

Водещи принципи:
- да се осигурява дългосрочност и устойчивост като пред-

лага съдържание, разработено на основата на натрупаната екс-
пертиза и в синхрон с актуалния външнополитически дневен ред 
и приоритетите му;

- да ползва ясни критерии за избор на проекти, като водещ 
е те да надграждат знание за българската култура и културно 
наследство на основата на диалога с другите култури;

- да насърчава иновативни проекти, които представят оп-
ределено културно съдържание и послания в съответствие с про-
менените нагласи за възприемане на културата като средство, 
допринасящо за преодоляване на големи предизвикателства;

- да поддържа релевантна и надеждна база-данни за налич-
ните в ДКИ ресурси с културна насоченост;

- да актуализира информацията за потенциални национал-
ни и международни партньори, които да бъдат привличани в реа-
лизацията на проекти с цел постигане на по-добри резултати в 
тяхното представяне;

-да съдейства и насърчава интереса на българските общ-
ности в чужбина към партньорство;

- да спазва финансова дисциплина и се съобразява с въз-
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можностите на българските дипломатически мисии, работещи 
в условията на ограничен финансов и кадрови ресурс.

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА И ПОСТИ-
ГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

В съответствие с програмните и нормативни документи 
на МВнР, ДКИ е ангажиран в изпълнението на Програма 3 „Кул-
турна дипломация”на Политика „Публична дипломация”на минис-
терството.

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
ДКИ разработва проекти и програми в няколко основни те-

матични приоритета:
- културно наследство
- кино и аудиовизия
- книга и литература
- съвременно изкуство
- култура и външни отношения
- образователна програма
ПРОГРАМА ПЪТУВАЩИ ЕКСПОЗИЦИИ
Програмата „Пътуващи експозиции” е водеща в дейност-

та на ДКИ. Нейната основна цел е да бъде разширено знанието 
за българското културно-историческо наследство, да се открои 
приносът на България в международното културно сътрудни-
чество и междукултурен диалог. Съдържанието на програма-
та се обогатява ежегодно, като критерии за подбора са преди 
всичко проектите да отразяват обективно конкретното исто-
рически значимо събитие, да имат добра визуална интерпрета-
ция, да са подходящи за представяне пред чужда аудитория и 
в конкретен контекст. Внимание се отделя на проекти, които 
допринасят за утвърждаване на авторитета на България като 
активен член на европейската и евроатлантическа общност.

„Пътуващи експозиции” е устойчив и перспективен ин-
струмент на ДКИ, благодарение на който задграничните пред-
ставителства на България промениха до голяма степен „кул-
турния профил” на своето присъствие, респективно на България 
в календара на съответната държава, както и във формати с 
участието на повече от една страна. 
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Дългосрочна цел на програмата „Пътуващи експозиции” е 
постигането на синергия в инструментите за реализиране на 
външнополитическата програма. За нейното постигане ДКИ се-
лектира изложбите според няколко водещи критерии:

- актуалност - да отразява значими дати и събития от 
националния календар на България

- информативност - да дава ново знание за България
- диалогичност - да привлича интереса на чуждата ауди-

тория на основата на споделени ценности
- устойчивост - да е подходяща за представяне в различни 

формати и събития, в които конкретната изложба присъства 
чрез едно от основните си послания

- представителност - да е естетически и професионално 
добре изработена

- мобилност - изложбите са изработени в два формата 
- постерен и дигитален, като вторият се предоставя на ЗП в 
по-далечни дестинации и в зависимост от възможностите на 
конкретната мисия да ги отпечата. 

КИНО И АУДИОВИЗИЯ
През последните години проектите, свързани с българско-

то кино и филмово изкуство, се превърнаха в основен инстру-
мент на културната дипломация. Причините могат да се търсят 
в нарастване на броя на български филми в европейски филмови 
панорами и нарастване на интереса на чуждестранната ауди-
тория към съвременното българско кино. Форматът на филмови 
панорами се налага като основен за комуникацията на европей-
ската култура и многообразие, основно в трети страни, извън 
ЕС. Това определя и промяна в профила на културните събития 
зад граница, свързани с представяне на филми. Българските ми-
сии в чужбина станаха активни участници в процеса на промо-
ция на българската филмова култура като част от европейска-
та. Повиши се и способността да се работи върху съвместни 
европейски презентации в календарите на съответната държа-
ва (проекти на мрежата от европейски културни институти 
EUNIC, Делегациите на ЕС или панорами на Франкофонско кино). 
Не на последно място – филмовите панорами са особено ефек-
тивен инструмент за поддържане на контакти с българските 
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общности в чужбина.
Като основни постижения във филмовата програма на 

ДКИ могат да бъдат отбелязани:
- Разширена география на присъствие на българското фил-

мово изкуство и промоцията му като част от европейското и 
световно;

- Повишаване на ефективността на реализация на култур-
ния ресурс чрез подобряване на комуникацията и логистиката в 
процеса на осигуряване на заявени от българските мисии филмо-
ви заглавия;

- Постигнато успешно партньорство с водещи български 
продуцентски компании;

- Разширяване на фонда на ДКИ с български филми в т.ч. и 
чрез оказване на съдействие за субтитриране на различни езици 
и съответно възможности за представяне.

- ТРЕТО ИЗДАНИЕ НА ПРОЕКТА НА ДКИ „КУЛТУРА НА РЕГИОНИ-
ТЕ – КУХНЯТА НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”

На 10 октомври 2015 г. ДКИ реализира третото издание на про-
екта „Култура на регионите”. Събитието е съобразено с председател-
ството на България на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Ев-
ропа (ПСЮИЕ) и е посветено на кухнята от региона. Презентацията на 
културното разнообразие чрез специфичните ястия на страните-учас-
тници в най-важния политически формат в региона – ПСЮИЕ е във 
фокуса на събитието. „Култура на регионите” насочи интереса върху 
възможностите на „кулинарната” дипломация да генерира нови процеси 
на междукултурен диалог. През особеностите на кулинарните традиции 
се отличиха регионални специфики, прилики и разлики в националните 
особености, обогатени от активното културно взаимодействие, харак-
теризиращо региона.

Събитието „Култура на регионите” се проведе в сградата на 
МВнР и с подкрепата на всички ресорни дирекции. Активно участие и 
съдействие за успешното провеждане на проекта взеха посолствата 
и дипломатическият корпус на Черна гора, Босна и Херцеговина, Хър-
ватия, Сърбия и Гърция в България. Останалите страни от ПСЮИЕ са 
представени с традиционна кухня, приготвена със съдействието на 
МВнР, дългогодишните партньори на института ЕВРО-ТОК България, 
член на Евро-Ток Интернационал-Европейска кулинарна асоциация,офи-
циален консултант на Европейската Комисия и Европейски парламент 
в областта на храните и ресторант „Тюркоаз”. Както и в предходните 
издания на проекта, ДКИ си сътрудничи със Столична община и Профе-
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сионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов”.
Събитието предизвика висок интерес от страна на диплома-

тическия корпус в България и националните медии. ДКИ се ангажира 
с осигуряването на заснемане на събитието и изготвянето на всички 
информационни материали и архив на мероприятието.

- Литература. Съвместно с Българския П.Е.Н. Център е подгот-
вено издание посветено на литературата на страните от процеса на 
сътрудничество в ЮИЕ, включващо автори от 13-те страни членки на 
ПСЮИЕ. В програмата за отбелязване на 90-та годишнина на Българ-
ския П.Е.Н. са поканени поети от региона, които ще представят свои 
творби.

- Филмова панорама през пролетта на 2016 г. За реализирането 
на тази инициатива ДКИ си сътрудничи с Кино G8, което е домакин на 
събитието. Посолствата на страните-членки на ПСЮИЕ също са ак-
тивни участници в реализацията на този проект.

t t t
В програмата си по Комуникационната стратегия за ЕС 

ДКИ на практика апробира съвместно със задграничните мисии 
някои от изискванията, които смята за важни при реализиране-
то на самата стратегия. Те могат да се обобщят по следния 
начин:

- Да осигуряват синергия – т.е. проектите по отделните 
приоритети и резултатите от изпълнението им следва да ге-
нерират допълнителен позитив и принос към изпълнението на 
външнополитическата програма.

- Мултипликативност – дава се предимство на проекти, 
които могат да се реализират в повече от една държава.

- Прозрачност – публичният характер на КС следва да 
бъде водещ принцип, а те да се реализират в партньорство със 
структури на гражданското общество или културния сектор.

- Устойчивост – развитие на дългосрочни проекти, подхо-
дящи за представяне пред различни аудитории и в различен кон-
текст, генериращи устойчивост на интереса към конкретната 
тема.

- Отвореност и привлекателност за външни партньори – 
бизнес, медии, публични, културни и образователни институции; 
възможност да се организират културни и публични събития из-
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вън мисиите, както и да създават партньорства с чуждите ми-
сии и местни организации.

- Да предлагат подходящо съдържание за български общ-
ности в чужбина.

КНИГА И ЛИТЕРАТУРА
ДКИ партнира с две фондации – „Елизабет Костова”http://www.

contemporarybulgarianwriters.com/и „Следваща страница”, чиято мисия е 
в полето на промоцията на българската литература, насърчаване на 
интереса на чужди издателства към превод и издаване. 

СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО
Палитрата в това направление е разнообразна и богата на въз-

можности. ДКИ основно оказва подкрепа на международно признати 
български творци и организации като Триенале на сценичния плакат, 
Триенале на графиката, НХА, НМУ „Любомир Пипков”, утвърдени българ-
ски културни фестивали в чужбина и много други. Партньорството с 
тях позволява на ДКИ да търси тяхното съдействие за провеждане на 
културни събития в чужбина. 

КУЛТУРА И ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ
Дейностите в това направление са фокусирани върху изпълнение 

на дългосрочната стратегия за интегриране на културното измерение 
в приоритетни външнополитически събития.

Разработени и одобрени фокусни културни програми като част 
от програмата за текущи и предстоящи ротационни председателства 
на България – ПСЮИЕ, Комитет на министрите на Съвета на Европа. 
Подготвят се различни културни събития - изложби, концерти, филмови 
презентации и др. Акцент в културната програма на председателство-
то на ПСЮИЕ е междукултурният диалог. Всички културни събития се 
реализират с участието на посолствата на страните-участници в 
Процеса за сътрудничество в ЮИЕ. Различен фокус е поставен в кул-
турната програма за председателството на Комитета на министри-
те на СЕ, което основно ще се организира и проведе в Страсбург.

Съвместно с Посолството на Република Корея в София и с под-
крепата на Корейската фондация е проведен „Форум Публична дипло-
мация”. Дискутирани са възможностите и ограниченията при реализи-
рането на стратегии за културна промоция като част от публичната 
дипломация. Дискутирани са опита на Република Корея и българската 
практика, участието на големи културни организации като Британския 
съвет, ролята на гражданския сектор като елемент от стратегията 
за подобряване на националния образ. Дискутирана беше и програмата 
за културна промоция на посолството на Р Корея в България.

Важно място в дейността за интегриране на културата във 
външните отношения и постигане на резултати в културната дипло-
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мация заема галерията на ДКИ ”Мисията”. Тя се утвърди като ефика-
сен инструмент за установяване на партньорство с чужди и български 
културни организации. Експозиционната дейност се превърна в катали-
затор за изграждане на партньорски връзки с чуждестранните мисии 
в София, с които се реализират съвместни проекти и е насочена към 
изпълнение на задачите, свързани с целта за насърчаване на българския 
културен сектор да бъде активен участник в промоцията на българска-
та култура и приобщаването й към културната дипломация. Организи-
рани са изложби с участието на изявени български художници, студенти 
и преподаватели от НХА.

ХУДОЖЕСТВЕН ФОНД
Художественият фонд на МВнР наброява близо 3 000 про-

изведения - предимно живопис, графика и рисунки на известни 
български класици и съвременни автори и представлява една от 
най-богатите сбирки на българско изкуство. Произведенията се 
намират в сградата на министерството на ул. „Ал. Жендов” 2 
в София и българските мисии по света. Художественият фонд 
започва да се формира в началото на 60-те години на ХХ век с 
цел да откликне на представителните нужди на дипломацията, 
превръщайки художествените произведения в знаци на идентич-
ността, а административните фоайета и салони - в своеоб-
разни експозиционни пространства. Тази линия на постигане на 
публична представителност на институцията е съхранена и до 
днес.

Със създаването си през 2005 г. Държавният културен 
институт е ангажиран с грижата за произведенията от худо-
жествения фонд на МВнР. В дейностите по неговото развиване 
и опазване Институтът си сътрудничи с редица образователни 
и културни институции като Българската академия на науките, 
Софийска градска художествена галерия, Национален музей на 
българското изобразително изкуство, Национална художествена 
академия, Съюза на българските художници, международни орга-
низации, чужди експерти и др. Селекции от него се представят в 
няколко каталога, както и в изложби в София, Пловдив, Севлиево, 
Русе, Варна.

Фондът отразява развитието на идеята за репрезента-
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тивност и промените в официалния вкус във време, когато дър-
жавата е единствен меценат на изкуството в страната, общи-
те художествени изложби са най-голямата възможност за изява 
на творците, а институционалните колекции, събрани посред-
ством специално назначени за целта комисии, са основен меха-
низъм за подкрепа. Тези условия предопределят и първоначалния 
подбор на произведения за МВнР. Живописта доминира забеле-
жимо, като най-много сред живописните картини са пейзажите 
и фигуралните композиции, по-рядко се срещат портрети и на-
тюрморти. Най-застъпени са историческите теми, религиозни 
или фолклорни сюжети. През 60-те години, когато започва съби-
рането на художествения фонд, идеята за тематично и „плас-
тическо и тематично многообразие” е особено популярна в бъл-
гарската художествена теория и практика. Това е времето, в 
което на сцената официално са реабилитирани много от худож-
ниците на 30-те години с присъщия им модернистичен подход 
към формата. Възражда се отново познатата още от началото 
на миналото столетие идея за „национално по дух” изкуство. 

Обменът, проникването на творческите идеи на терито-
рията на държавната администрация и нейното естетическо 
обогатяване са сред основните функции на художествения фонд 
при МВнР. Освен на националната репрезентация и родния пей-
заж, много от произведенията в него, особено в графичния му 
раздел, се явяват носители на по-универсални и философски пос-
лания.

С политическите промени в България от последните де-
сетилетия на ХХ век се променят и взаимоотношенията между 
държава и култура, което повлиява на ритъма на попълнения не 
само във фонда на МВнР, но и във всички музейни сбирки в стра-
ната. Поради тази причина съвременният период е сравнително 
по-слабо представен. Фондът продължава да се допълва главно 
от дарения от художници след представянето им в галерия „Ми-
сията” при ДКИ.
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Д-р Людмила Димитрова  има дългогодишна 
дипломатическа кариера. Завършва история в СУ „Св. 
Климент Охридски”. След успешно защитена докторска 
дисертация в БАН, Институт по наукознание, тя по-
стъпва на работа в МВнР през 1993 г.  Преминала през 
основните етапи на кариерно израстване до директор 
на дирекция „Информация и връзки с обществеността”, 
през 2006 г. е назначена за директор на ДКИ след про-
веден конкурс. От 2015 г. д-р Димитрова е представи-
тел на България в Борда на директорите на Фондация 
„Азия-Европа” - единствената постоянно действаща 
институция на Азиатско-европейския форум АСЕМ. Съ-
председател е на Смесените комисии за сътрудничест-
во в областта на образованието, науката , културата, 
младежта и спорта с Република Австрия и Кралство 
Испания.
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Форми на публичната дипломация и  
ролята на правителствените актьори: 

примери от практиката на  
Дипломатическия институт

Силвана Цокова

Въведение
Взаимодействието на една държава с нейното или чужди 

общества с цел влияние съществува от векове. В този смисъл 
корените на днешната публична дипломация могат да бъдат 
проследени чак до епохата на Ренесанса, да бъдат открити в 
„не-тайната дипломация” на Удроу Уилсън [1] или пък в пропаган-
дата, провеждана като официална политика от някои държави 
дори и в 20 век. И все пак, за пръв път публичната дипломация 
е дефинирана като понятие и концепция през 1965 г. от Едмънд 
Гълиън [2], декан на Школата по право и дипломация „Флетчър” и 
основател на Центъра по публична дипломация „Едуард Мъроу” в 
САЩ. От тогава до днес публичната дипломация търпи развития, 
генериращи най-различни по обхват и конкретика дефиниции, кои-
то не само отличават този тип дипломация от конвенционална-
та, или класическа дипломация, но и отразяват променящите се 
нейни модели. Въпреки различните дефиниции, обаче, или по-скоро 
обобщавайки ги, може да се твърди, че в хода на развитието си 
публичната дипломация запазва своите основни елементи – от 
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традиционната публична дипломация на миналия век, през „нова-
та” публична дипломация, набрала скорост в началото на новото 
хилядолетие, до т.нар. дипломация на мрежите, или пък дипломаци-
ята като стратегическо ангажиране на заинтересовани страни, 
и дори до включването на родните публики в теоретическите и 
практически постановки. Това, което всъщност се променя – в 
условията на един все по-глобален свят, са характеристиките, 
обуславящи тези елементи, и именно това прави необходимо за-
раждането и прилагането на нови форми на публична дипломация.

С оглед практическото приложение на учебното помагало, 
от което е част, и тематичната си насоченост, настоящата 
статия не разглежда причините за прогреса на публичната дипло-
мация (които можем да сведем до появата на неправителствени 
актьори в международните отношения, нарасналото значение на 
общественото мнение, революцията в комуникациите, идеологи-
ческата борба по време на Студената война), многообразните 
нейни дефиниции (които можем да обобщим като средство за 
подпомагане на външнополитическите и международни позиции на 
една страна, чрез взаимодействие на държавата и нейните пра-
вителствени актьори – предимно нейните дипломати, с публики-
те – предимно на други държави, с оглед изграждане на доверие и 
постигане на външнополитически цели), както и различните дис-
циплини, които тя обхваща. Приемайки, че читателят е вече ос-
новно запознат с това, авторът се фокусира върху променящите 
се във времето форми на публичната дипломация и ги разглежда 
в контекста на дейността на една правителствена институция. 
Така има за цел да очертае, от една страна, новите реалности 
в публичната дипломация и необходимостта от по-всеобхватен 
подход към нейното прилагане и, от друга, да демонстрира прино-
са, който може да има една правителствена структура, бидейки 
институционален портал, през който министерството на външ-
ните работи излиза на терена на публичната среда, и обратно.

За целта, най-напред ще бъде акцентирано върху някои те-
оретични модели, на които се базират разглежданите тук при-
мери. След това, изхождайки от общото в дефинициите за пуб-
личната дипломация, ще бъдат обобщени онези нейни елементи, 
които я отличават от конвенционалната дипломация. На свой ред, 
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промените в тези елементи и произтичащите от това различни 
форми на публична дипломация ще бъдат разгледани в практиката 
на Дипломатическия институт при министъра на външните ра-
боти на Република България (ДИ), като ще бъдат посочени и някои 
предизвикателства.

Теоретични модели

Макар често практиката на публичната дипломация да е 
тази, която формира теориите за самата нея, в същото време 
нейният анализ се нуждае от теоретична рамка. За да разгледа в 
необходимата пълнота различните форми на публична дипломация 
в практиката на ДИ, статията се базира на пет теоретични 
модела.

На първо място това е традиционната публична дипло-
мация, характерна най-вече за втората половина на 20 век. Тя 
може да бъде оприличена с теорията на комуникациите (източник 
– съобщение – получател), което ще рече, че правителството на 
една държава комуникира информация и послания към обществото 
(неправителствения и частния сектор, академичната общност, 
граждански организации и т.н.) на друга държава. Използваните 
тук инструменти за взаимодействие са по-скоро еднопосочни, а 
целевите публики като цяло остават пасивни.

Смята се, че в резултат на определени развития на между-
народната сцена в началото на хилядолетието, вкл. атаките от 
11 септември 2001 г., доверието на обществото в държавата 
и институциите е отслабено и това води до появата на нови 
актьори и нови стратегии в публичната дипломация. Така се за-
ражда „новата” публична дипломация, като терминът е въведен 
за пръв път през 2005 г. от Ян Мелисен (Jan Melissen). Преходът 
от традиционната към новата публична дипломация се характе-
ризира със стремеж от страна на държавата към по-активна 
роля на самото общество и диалогично взаимодействие между 
двете. Разширява се наборът от инструменти за комуникация и 
се включват все повече и по-разнообразни целеви публики.

От своя страна, различните видове взаимодействие меж-
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ду държавата и публиките, или правителствените и неправител-
ствените участници в публичната дипломация, могат да бъдат 
разгледани в контекста на т.нар. стратегическо ангажира-
не на заинтересовани страни (от англ. – strategic stakeholder 
engagement), заемащо основно място в трудовете на Ронда За-
харна (Rhonda Zaharna). Макар да имат общи с държавата инте-
реси към даден въпрос, заинтересованите страни могат както 
да подпомагат инициативите на публичната дипломация, така и 
да ги „подкопават”. Важното в случая е да се отчита техният 
потенциал във връзка с формулирането на стратегия за ефикасна 
публична дипломация.

Други автори през последните години определят публич-
ната дипломация на 21 век като „дипломация на мрежите” (от 
англ. – network diplomacy), при която правителствени актьори 
създават и участват в мрежи от заинтересовани страни от не-
правителствения сектор. Тази практика до голяма степен е про-
диктувана от факта, че много от важните днес сфери на меж-
дународните отношения, като права на човека, сътрудничество 
за развитие, устойчиво развитие и др., биха били немислими без 
активния принос на неправителствените актьори. Освен че вза-
имодействието в тези мрежи е далеч по-малко йерархично, откол-
кото при традиционната публична дипломация, понякога ролята на 
правителствения актьор – след като веднъж вече е предоставил 
необходимата платформа – се свежда до това само на посред-
ник. Също така, както посочва Ан-Мари Слотър [3], участието 
в мрежа дава сила, произтичаща от способността да създаваш 
максимален брой полезни връзки между правителства, корпорации, 
НПО и отделни граждани и да имаш познанията и уменията да 
впрегнеш тази сила, за да постигнеш обща цел. 

Все повече практици и теоретици отчитат и значението 
на принципно нетрадиционни (тъй като на дипломацията се гледа 
като на предимно международна дейност) участници в публична-
та дипломация – публиките в самата страна, която я провежда, 
били те националните такива или представителите на диаспо-
ри. Вътрешните и външните структури и процеси се разглеждат 
като двете лица на един и същи политически ред, тоест, всяка 
промяна във вътрешен план се отразява на външната политика 
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и международната идентичност на една страна. В този смисъл, 
взаимодействието с вътрешните публики (от англ. – domestic 
outreach) спомага публичната дипломация, тъй като, от една 
страна, техните нагласи и – в повечето случаи – спечелено дове-
рие имат важна роля за успешното провеждане на външната по-
литика, а от друга, тяхното участие внася свежи идеи във външ-
нополитическия диалог и предлага повече канали за комуникиране 
на послания. Или с други думи, включването на публиките вътре е 
необходимо условие за осъществяването на ефективна публична 
дипломация навън. В този процес те могат да бъдат както прос-
то целеви публики, така и партньори, а понякога дори и актьори 
сами по себе си.

Днес тези модели съществуват паралелно в практиката 
на публичната дипломация. Степента, до която се припокриват, 
и мащабът на тяхното развитие до голяма степен зависят от 
традициите на дадена държава в сферата на публичната дипло-
мация, както и от наличието на изградена стратегия – на прави-
телствено ниво, за провеждането й, та дори и от развитието на 
съответното гражданско общество.

Това паралелно съществуване може да бъде проследено при 
четирите типа публична дипломация, формулирани от Захарна 
[4]:

1. Базирана на държавата и насочена към държавата – проя-
вите на публичната дипломация са инициирани от държавата и са 
съобразени с нейните нужди и цели; отношенията на държавата с 
публиките биват от положителни, през неутрални до негативни, 
като публиките са пасивен участник. Това е характерно за тра-
диционната публична дипломация.

2. Базирана на държавата и насочена към публиката – про-
явите отново са инициатива на държавата, но са съобразени с 
нуждите и целите на публиките; отношенията са от неутрални 
до положителни, като публиките са активен участник. Тези харак-
теристики илюстрират новата публична дипломация.

3. Базирана на публиката и насочена към държавата – ини-
циатор е самата публика, която се идентифицира с нуждите и це-
лите на държавата; отношенията са от неутрални до позитивни, 
като държавата и неправителствените актьори са партньори и 
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равнопоставеното им участие подпомага изграждането на капа-
цитет – подобно на „дипломацията на мрежите”.

4. Базирана на публиката и насочена към публиката – публи-
ката инициира действия, съобразени със собствените си нужди 
и цели; отношенията между нея и държавата са от неутрални до 
негативни, като държавата е целева група и може дори да бъде 
атакувана, например чрез кампании в социалните мрежи. Такава 
ситуация може да бъде наблюдавана при т.нар. кризисна публична 
дипломация.

Теоретичните постановки по-горе ще бъдат засегнати от-
ново при проследяването на развитията в елементите на пуб-
личната дипломация и проявата им в практиката на Диплома-
тическия институт. Но преди това нека обобщим кои са тези 
елементи.

Основни елементи на публичната дипломация

Съществен елемент, който отличава публичната диплома-
ция от конвенционалната такава, е естеството на участниците 
в нея – вместо между две правителства, комуникацията се осъ-
ществява между правителствени и неправителствени актьори. 
Всички форми на публична дипломация имат за цел да подпомагат 
конвенционалната дипломация и реализирането на външнополити-
чески приоритети, като изграждат доверие между държавата и 
обществото с оглед на общи ценности и интереси. За това е не-
обходимо комуникацията да носи определено послание, със съот-
ветните форма и съдържание. А за да достигне то до целевите 
публики, трябва да бъдат подбрани подходящите инструменти 
от арсенала на публичната дипломация. За да е ефикасна тя, оба-
че, провеждането й трябва да се базира на определена страте-
гия, включваща всички тези елементи – цел, участници, целеви 
публики, послание, интереси, инструменти, и не на последно мяс-
то, имаща предвид друг основен елемент на публичната диплома-
ция – нейната непредвидимост, произтичаща именно от фактора 
„публичност”. 

На пръв поглед тези елементи са характерни не само за 
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публичната дипломация, а за всяка комуникационна инициатива, 
и това наистина е така, тъй като комуникационната теория е 
една от дисциплините, съставляващи публичната дипломация. 
Тяхното обобщаване в случая по-скоро има за цел да спомогне про-
следяването на променящите се техни характеристики в практи-
чески контекст по-нататък в статията. И също така, тъй като 
тези елементи са взаимносвързани, да покаже как – в хода на 
развитието на публичната дипломация, промяната в един от тях 
води до промяна в останалите. Това е отразено в Таблица 1, сис-
тематизираща промените въз основа на теоретичните модели 
по-горе. Взаимодействието с вътрешните публики не е отразено 
формално, тъй като авторът приема, на базата на практически 
наблюдения и литературата по въпроса, че то присъства като 
неизменен фактор от зараждането на новата публична диплома-
ция насам.

Таблица 1
Елементите на публичната дипломация (ПД) в различните 

етапи от развитието йТаблица 1 
Елементите на публичната дипломация (ПД) в различните етапи от развитието й 

 
Елементи Традиционна 

публична 
дипломация 

Нова публична 
дипломация 

Стратегическо 
ангажиране на 
публики 

Дипломация на 
мрежите 

 
Цел 

Информиране  
на публиките  
и влияние върху 
нагласите им 

Ангажиране  
на публиките  
и промяна  
в поведението им 

Приобщаване  
на публиките  
и изграждане на 
взаимоотношения  

Изграждане на 
партньорства, 
споделяне на 
капацитет 

 
Комуникация 

Еднопосочна 
(от източник  
към получател) 

Двупосочна, диалог 
(от източник към 
получател и обратно) 

 
Стратегическа комуникация 

 
Послание 

Съдържанието  
е по-важно  
от формата 

 
Формата става също толкова важна, колкото и съдържанието 

 
Стратегия 

Краткосрочна; 
целяща отправяне 
на послание 

От средносрочна до дългосрочна; целяща ангажиране,  
изграждане на взаимоотношения и партньорство 

Нужди и 
интереси 

ПД е съобразена  
с нуждите на 
държавата 

ПД e съобразена  
с нуждите на 
публиките 

ПД е съобразена  
с нуждите  
и на държавата,  
и на публиките 

ПД е базирана  
на общите цели  
и интереси  
на участниците 

 
 
Роля на 
участниците 

Инициатор: МВнР 
(„пазител на 
портата“) 
 
Публиките са 
просто целеви 
групи, пасивни 

Инициатор: и други 
правителствени 
актьори отвъд МВнР  
 
Публиките са 
активни, тяхната 
обратна връзка може 
да формира външната 
политика 

Инициатор: 
правителствени/ 
неправителствени 
актьори 
Публиките са 
заинтересовани 
страни и може  
да се превърнат  
в партньори 

Инициатор: 
правителствени/ 
неправителствени 
партньори 
Публиките са 
агенти на ПД,  
а правителството 
понякога е самата 
целева група 

 
Инструменти 

Еднопосочни 
канали на 
комуникация 

Диалогични и интерактивни, напр. форуми, 
социални медии, онлайн кампании и др. 

Платформа  
за развиване  
на партньорска 
мрежа 

Непредвидимост Най-голям контрол 
на държавата 

По-малък контрол на държавата Най-малък контрол 
на държавата 
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Макар и опростена, информацията в таблицата ясно показ-
ва тенденциите в публичната дипломация днес и необходимост-
та от отчитане на протичащите промени. Но илюстрира и нещо 
друго: въпреки новите реалности, различните модели не се само-
изключват и всеки един има своята приложимост според конкрет-
ните нужди и цели. Също така, че държавата – било то в лицето 
на външното министерство или други правителствени актьори, 
има своята роля, макар и в различна степен.

Как се проявява тази роля в отделните форми на публична 
дипломация, ще проследим в практиката на една държавна инсти-
туция, която е интересна с това, че макар и правителствена, 
притежава и някои характеристики на неправителствена струк-
тура, с оглед обхвата и методите на работа. В допълнение, из-
борът на Дипломатическия институт за целите на настоящата 
статия се определя и от неговата мисия и произтичащите от 
нея политики и дейности, както и от функцията му на мост или 
портал между правителствения и неправителствения и граждан-
ски сектор.

Дейността на Дипломатическия институт 
като съвкупност от форми на публичната

 дипломация 

Малко държави имат официално легитимирана публична 
дипломация на правителствено ниво [5], което, както вече беше 
споменато, е резултат и от традициите им в тази сфера. Бъл-
гария едва ли е сред тях – поради своя ограничен обхват не мо-
гат да бъдат приравнени с правителствена стратегия за пуб-
лична дипломация, например, опитите за национално брандиране 
от последните години или пък Комуникационната стратегия за 
популяризиране образа на България като член на ЕС (която не е 
актуализирана от 2007 г. насам), както и отделните публични 
политики, реализирани от една или друга правителствена струк-
тура, вкл. Министерството на външните работи. Това доказва не 
само нуждата от изграждане на цялостна и дългосрочна страте-
гия, но и обяснява привидното „изземване” на функцията на МВнР 
в тази сфера от други правителствени или неправителствени 
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структури, които запълват появилата се ниша. Всъщност, в слу-
чая на Дипломатическия институт става въпрос за целенасочено 
създаване на такава структура, която да спомага провеждането 
на българската външна политика, както и да бъде, най-общо ка-
зано, двупосочен мост между държавата и публиките, както на-
ционалните, така и чуждестранните. Неговото място в провеж-
дането на българската публична дипломация в никакъв случай не 
изключва ролята на Министерството, а напротив – подпомага я 
и допълва, което също означава, че ДИ би имал основен принос в 
изпълнението на една бъдеща национална стратегия за публична 
дипломация, още повече при липса на специализирана дирекция или 
отдел в МВнР, различна от пресцентър.

От създаването на Дипломатическия институт през 2003 
г. – което, освен че е продиктувано от пътя към членство на Бъл-
гария в НАТО и ЕС, неслучайно съвпада и с условното зараждане 
на новата публична дипломация, мисията на ДИ е да подпомага 
българската външна политика чрез своите обучителни, изследо-
вателски и публични политики. С оглед на това Институтът си 
поставя следните основни цели: 

• Повишаване професионалната квалификация на българ-
ските дипломати; българската държавна администра-
ция, работеща в сферата на международните отноше-
ния; представители на неправителствения, академичния 
и бизнес сектори, участващи в международни процеси; и 
чуждестранни дипломати и представители на държавна-
та администрация;

• Популяризиране на дипломатическата професия и външно-
политическите приоритети на страната и приобщаване 
на българските публики към света на международните 
отношения;

• Развиване и обмен на експертиза по външнополитически 
теми, както и предоставяне на платформа за обсъждане 
на актуални външнополитически въпроси между прави-
телствени и неправителствени участници;

•Изграждане и развиване на сътрудничества.
При изпълнението на тези цели ДИ се стреми да използва 

във възможно най-голяма степен интерактивни техники и инстру-
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менти, да получава обратна връзка от участващите страни и да 
постига диалог, отчитайки и техните нужди и интереси. Дей-
ностите по реализирането на всяка от целите предлагат приме-
ри за провеждане на публична дипломация. При осъществяването 
им ДИ общува, под една или друга форма, както с чуждестранни 
публики, така и с вътрешни публики, били те правителствени или 
неправителствени, национални или представители на диаспори. 
И това е неминуемо, тъй като в днешния все по-взаимосвързан 
глобален контекст границата между външните и вътрешните 
политики става все по-размита, съответно – и между външните 
и вътрешните публики, което налага включването и на вътреш-
но измерение в публичната дипломация, за да бъде тя възможно 
най-успешна.

В този смисъл, може да се каже, че още от зараждането 
си Дипломатическият институт прилага и развива похвати на 
публичната дипломация, характерни по-скоро за новата публична 
дипломация, дипломацията на мрежите и стратегическото анга-
жиране на заинтересовани страни. 

В практиката му са налице обаче и форми, характерни за 
традиционната публична дипломация поради тяхната ефектив-
ност и целесъобразност. Техните инструменти са присъщи и на 
т.нар. информационна ера, която – по думите на Захарна [6], е 
доминирана от масовите комуникации, или традиционните медии, 
и от комуникационни стратегии, базирани само на послания, а 
не на пряко взаимодействие. Такъв инструмент са прессъобще-
нията и публикациите в печатните и електронни медии, които 
ДИ подготвя, за да анонсира или отразява дейността си, както 
и станалата вече традиционна рубрика „Професия дипломат” по 
ДАРИК радио, чиято основна цел е да популяризира дипломати-
ческата професия сред българското общество. Друг такъв спо-
соб е интернет страницата на Института на три езика, която 
е необходимо средство за поддържане на институционалния му 
образ. Такива са и информационните брошури и бюлетини за 
дейността на ДИ, които се разпространяват не само сред пра-
вителствения сектор, но и сред НПО организации, академичния и 
частния сектор, както и сред потенциални партньори. Макар да 
са еднопосочно средство за комуникация, все пак използването 
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на тези инструменти и тяхната информативност осигуряват 
прозрачност, която от своя страна способства изграждането на 
доверие не само между ДИ и неговите публики, но и между държав-
ните институции и обществото като цяло.

Издателската дейност на ДИ също може да бъде разгледа-
на като способ за провеждане на публична дипломация. Институ-
тът редовно публикува анализи по актуални външнополитически 
теми, вкл. двуезичното списание „Дипломация”, сборници с тек-
стове от проведени публични лекции и конференции, тематични 
издания в различни области, напр. сигурност, НАТО, ротационните 
председателства на Съвета на ЕС, регионални и европейски  въ-
проси, енергийна дипломация и др., книги на изявени български ди-
пломати и европейски лидери. Изданията се разпространяват на 
хартиен или електронен носител сред български и чуждестранни 
целеви публики. Те са не само средство за повишаване на анали-
тичния капацитет и професионалната подготовка на правител-
ствени експерти в съответната област, но също за информиране 
на представители на неправителствения сектор, имащи своята 
роля във външната политика на страната. Нещо повече, макар и 
на пръв поглед да предполагат еднопосочност в комуникацията, 
тяхното публично представяне пред конкретни целеви аудитории 
предоставя платформа за дискусия и дава възможност за обмен 
на експертиза между правителствения и неправителствения сек-
тор, което подпомага диалога между заинтересованите страни.

За разлика от информационната ера, ерата на глобалните 
комуникации, е доминирана, отново по думите на Захарна [7], от 
социалните медии и от комуникационни стратегии, целящи не 
просто информиране, а изграждане на взаимоотношения и мрежи. 
Използваните за целта инструменти, съвсем естествено, все 
по-широко присъстват и в практиката на Дипломатическия ин-
ститут и илюстрират прилагането на съвременните модели на 
публичната дипломация. 

Като такива инструменти – част от публичната политика 
на ДИ, могат да бъдат откроени организираните от него конфе-
ренции, кръгли маси, отворени дискусии и публични лекции по 
актуални външнополитически и международни въпроси. Участие в 
тях вземат както дипломати и правителствени експерти, така 
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и представители на неправителствения, академичния и частния 
сектор, тоест, налице е директно взаимодействие между една 
правителствена структура и широк кръг от целеви публики. Цел-
та е не просто информиране на участниците, но и активното им 
ангажиране по дадена тема, както и предоставяне на платформа 
за обмен на идеи и експертиза и създаване на партньорска мрежа 
от заинтересовани страни. Макар тези прояви да са пример за 
публична дипломация, базирана на държавата и съобразена с нуж-
дите на държавата и/или нуждите на публиките, невинаги се на-
блюдава положително отношение от страна на целевите публики. 
Понякога то може да е неутрално или дори критично и точно тук 
се проявява ролята на стратегическото ангажиране на заинтере-
совани страни като средство за промяна на обществени нагласи 
и поведение, чрез намиране на пресечната точка между целите и 
интересите на държавата и тези на съответната целева група.

При организирането на тези публични прояви Дипломати-
ческият институт се стреми да обхване възможно най-широк 
спектър от гледни точки и, съответно, публики, изхождайки от 
разбирането, че ефективната публична дипломация започва с ос-
ъзнаването, че диалогът е най-важното условие, за да бъде ус-
пешна провежданата външна политика. За целта ДИ привлича 
различни заинтересовани страни, които са не просто пасивни 
публики и чиято обратна връзка подпомага провеждането на оп-
ределена политика на регионално или международно ниво. Като 
пример ще бъдат посочени три от многобройните такива прояви 
на Института. 

През 2016 г. Институтът инциира цикъл от публични дис-
кусии „Дебати с евродепутати”, който предоставя платформа 
за дебат и директно взаимодействие между български и чуждес-
транни представители на Европейския парламент и представи-
тели на правителствения и гражданския сектор. В резултат на 
това политическият дискурс на ниво Европейски съюз се пренася 
на местна почва – целевите публики се информират от първоиз-
точника относно актуални теми от дневния ред на ЕС, постига се 
диалогичност, а тяхната обратна връзка има добавена стойност 
за провежданите политики. Организираната през същата година 
публична дискусия на тема „Новата глобална стратегия за обща-
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та външна политика и политика за сигурност на ЕС: към по-сигур-
на Европа” е част от поредица от срещи в държавите членки на 
директора на Института на ЕС за изследване на сигурността с 
представители на правителствения, неправителствения и ака-
демичния сектор – резултатите от нея са включени в обобщен 
доклад, който да послужи при изготвянето на Стратегията от 
страна на Европейската служба за външна дейност. Същата го-
дина е проведена и международната конференция „Миграционната 
криза – дългосрочни последици за Европейския съюз”, която отново 
събира широк кръг от заинтересовани страни от различни про-
фесионални и обществени сфери. Български и чуждестранни учас-
тници от правителствения и неправителствения сектор, вкл. и 
медиите, изразяват своите гледни точки и споделят своя опит, 
търсейки или предлагайки решения и изграждайки доверие помеж-
ду си. Трите форума са посочени като пример и с оглед на това, 
че са реализирани със съдействието на партньорски организации, 
което допълнително спомага успеха им, тъй като така е налице 
взаимодействие и с публиките на самите партньори.

Институтът отдава голямо значение на взаимодействие-
то и с чуждестранните публики – представители на дипломати-
ческия корпус, на базирани в страната фондации, културни инсти-
тути, изследователски структури и т.н. Макар на пръв поглед 
пасивна целева група, те всъщност представляват заинтере-
совани страни, чието стратегическо ангажиране в съответна-
та публична инициатива има много по-широк отзвук, отколкото 
в рамките на самата инициатива. На първо място, създава се 
доверие между един правителствен актьор и чуждите публики, 
тъй като последните не само имат възможността да участват 
в открити дискусии, но и да „усетят пулса” на обществото. Също 
така, поставя се акцент върху общи – за държавата и чуждите 
публики – ценности и интереси, което от своя страна способства 
провеждането на българската външна политика. И не на последно 
място, дава се тласък за създаване на мрежа от партньорства 
между правителствени и неправителствени структури на една 
страна и такива на други. 

Освен посочените чуждестранни публики, в провежданите 
от ДИ форуми участват и представители на диаспори. Например, 
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в проведената през 2013 г. кръгла маса на тема „България - Вели-
кобритания (BG-GB) – огледалният образ” като целева публика са 
включени британски граждани, живеещи или работещи в страна-
та. В светлината на предстоящото – тогава – съпредседател-
ство на двете държави на Съвета на ЕС, проявата има за цел 
да спомогне взаимното опознаване и взаимодействието между 
правителствата и обществата на двете страни, с цел по-ефи-
касно сътрудничество. Активното ангажиране на представители 
на британската диаспора, особено като мултипликатори на зало-
женото послание, създава у тях положителен образ за страната 
ни, изгражда доверие, базирано на общи цели и интереси, и дава 
възможност за тяхно бъдещо участие в мрежа от партньори. И 
най-вече, способства основната цел на инициативата, тъй като 
– по думите на Артър Бърнс [8] – постигането на разбирател-
ство между две правителства зависи от отношенията между об-
ществата на съответните две нации.

За да разполага с възможно най-пълна обратна връзка от 
страна на участниците в публичните прояви, Дипломатическият 
институт предоставя анкетни карти, въз основа на които до-
бива по-ясна представа за техните нагласи, нужди и интереси. 
Също така, създават се мейлинг листи с контакти на участни-
ците от всички събития, на които впоследствие се изпраща ин-
формация за следващи прояви, информативни материали или пък 
нови публикации на Института. Често събитията се излъчват на 
живо в интернет пространството или се съхраняват там като 
репортаж, в резултат на което представените мнения и прове-
деният дебат достигат до още по-широка аудитория, която може 
да участва с коментари и въпроси. Всички тези стъпки, освен че 
засилват активното взаимодействие и доверието от страна на 
целевите публики, спомагат за постигането на устойчивост в 
провежданите от ДИ публични политики.

Макар в повечето случаи да е единствен организатор на 
своите прояви, нерядко ДИ работи в сътрудничество с друга 
правителствена или неправителствена организация, било то по 
своя или тяхна инициатива. Това от една страна е така, тъй 
като Институтът е възприеман, както практиката показва, 
като надежден партньор, споделящ общи ценности и интереси 
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и изградил доверие у своите аудитории, както и като правител-
ствена структура с капацитет не само да провежда ефикасна 
публична дипломация, но и да спомага комуникацията в мрежи. 
От друга страна, в съвременния контекст на международните 
отношения и нарастващата „секторизация” на външната поли-
тика, все повече правителствени структури отвъд едно външно 
министерство и неправителствени актьори излизат на сцената 
на публичната дипломация, превръщайки се от целеви публики в 
инициатори. Дали това се дължи на не достатъчно активното 
взаимодействие с тях от страна на външното министерство, а 
понякога и на по-бавната му реакция относно ключови за обще-
ството външнополитически въпроси, или – точно обратното, на 
все по-голямата му отвореност към идеята за едно такова вза-
имодействие, е предмет на друго обсъждане. Важното в случая е, 
че вместо да привижда в такива нови актьори конкурентни игра-
чи, Дипломатическият институт, напротив, си сътрудничи с тях, 
като се стреми да ги ангажира стратегически като заинтересо-
вани страни, съзнавайки новите реалности, както и ползите от 
споделения капацитет и от обмена на експертиза. 

Именно защото отчита, че в съвременното глобализира-
що се общество междукултурният диалог е изключително важен 
в областта на дипломацията, Институтът създава и развива 
партньорства, като постоянно разширява и географския им об-
хват, с чуждестранни институции и организации – базирани в Бъл-
гария посолства, културни институти и фондации, дипломатиче-
ски академии и изследователски институти по света, както и с 
международни и регионални структури – Международната орга-
низация на франкофонията, Централната европейска инициатива, 
структури на ЕС, обучителният консорциум ENTRi и др.). Също 
така активно си сътрудничи и с национални партньори – универ-
ситети, студентски организации, изследователски центрове, 
правителствени агенции, Представителството на ЕК в България, 
Информационното бюро на ЕП в София, неправителствени органи-
зации и сдружения като Атлантическият клуб в България, ПанЕв-
ропа-България, Института за икономическа политика, Дружество 
за ООН в България и др.

Освен че развива продуктивни взаимоотношения с тези 
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правителствени и неправителствени актьори, ДИ не рядко съз-
дава партньорска мрежа и дори играе ролята на медиатор или 
фасилитатор, който улеснява контактите между самите тях. 
Нещо повече, от своя страна пък Институтът взаимодейства 
и с целевите публики на самите партньори, което има добавена 
стойност за провежданата от него публична дипломация.

Този успешен, базиран на сътрудничество, подход Инсти-
тутът прилага във всички направления на своята дейност. В 
публичната сфера, например, съвместно организира форуми и дис-
кусии, както и кани изявени експерти или публични личности от 
партньорски структури за участие  в публични лекции и конфе-
ренции, в комисии за конкурси за есе, в интервюта за медии и за 
радио предаването „Професия Дипломат” или на страниците на 
списание „Дипломация”. В рамките на своята издателска дейност, 
ДИ реализира аналитични и тематични издания с подкрепата на 
партньорски организации или като включва разработки на техни 
експерти. В изследователската сфера съставя изследователски 
трудове или осъществява изследователски проекти съвместно 
с партниращи научно-изследователски центрове и академичната 
общност, както и ежегодно организира конкурс за приложно-из-
следователски проект на значима за българската външна полити-
ка тема, насочен предимно към експерти от академичната общ-
ност. В контекста на обучителните си политики обменя добри 
практики и реализира квалификационни курсове съвместно с бъл-
гарски и чуждестранни институции, като също кани техни екс-
перти за участие като лектори, както и реализира съвместно с 
катедра „Европеистика” на СУ „Св. Климент Охридски” магистър-
ска програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС”.

Пример за сътрудничеството и успешното взаимодействие 
със студентската общност, както и за целенасоченото й анга-
жиране като заинтересована страна, са три от дейностите на 
Института. Целогодишната стажантска програма на ДИ е ефи-
касен начин за приобщаване на младите хора към света на между-
народните отношения и теорията и практиката на българската 
външна политика. Освен че развива у тях полезни умения и спома-
га приемствеността между академичната и професионална сре-
да, тя разширява представата им за дипломатическата професия 
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и създава положителна нагласа към българската дипломатическа 
служба, което на свой ред способства изграждането на доверие 
между гражданското общество и правителствените структури. 
Подобна цел има и програмата „Отворени врати” на Институ-
та. На регулярно организираните срещи с представители на ДИ 
и МВнР студенти – и български и чуждестранни – имат възмож-
ността да се запознаят с работата на двете структури и да 
дискутират, в пряк диалог, актуални международни теми и външ-
нополитически приоритети, както и да изразяват свои идеи и 
гледни точки. Такава възможност дават и организираните от Ин-
ститута конкурси за есе за студенти и ученици по важни външ-
нополитически въпроси. Те не само отразяват техните виждания 
и позиции, но са и възможност за провеждащите външна политика 
да „сверят часовника си” с нагласите на гражданското общество, 
а и да почерпят идеи. Предоставяйки възможност чрез тези свои 
младежки инициативи да бъде чут гласът на младите хора и про-
вокирайки активното им участие като заинтересована страна, 
Институтът затвърждава доверието им в правителствените 
структури, изхождайки от това, че в съвременната публична ди-
пломация е изключително важно да си не само добър комуникатор, 
но и добър слушател.

И ако досега говорихме за публични инициативи, насочени 
към конкретни целеви публики или заинтересовани страни, чието 
правилно идентифициране и стратегическо ангажиране е задъл-
жителен елемент в съвременната публична дипломация, то все 
пак бумът на съвременните технологии и глобалните комуника-
ции създава и един друг важен актьор в комуникацията днес – не 
само като получаващ информация, а и като генериращ смисъл и 
послания – самата широка общественост. Нейното значение е 
може би най-забележимо при един от най-ефикасните инструмен-
ти на днешната публична дипломация – социалните медии. 

Ето защо и Дипломатическият институт се стреми да 
има активно дигитално присъствие и да използва във възможно 
най-голяма степен възможностите, които то предлага. Институ-
тът поддържа своя страница в социалната мрежа Фейсбук, като 
се стреми към диалогичност, както и да подтикне своите публики 
към активно участие и споделяне на мнения и гледни точки. Ос-



180

Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на Европейския съюз

вен информация за своята дейност, ДИ споделя на страницата си 
публикации по актуални външнополитически теми, предоставяйки 
платформа за дискусия. Отразява информация, насочена към спе-
цифични обществени групи, например студентската общност, 
като така те се превръщат от пасивни целеви публики и просто 
консуматори на информация в активни участници в комуникация-
та. Институтът публикува и „добри” новини, свързани с положи-
телния образ на страната или с нейната външна политика, което 
приобщава гражданското общество в името на общи ценности и 
интереси. Споделя информация и от страниците на свои партньо-
ри и организации съмишленици, били те от правителствения или  
неправителствения сектор, като така затвърждава мрежата 
от партньорства и достига до по-широка публика. Използва со-
циалната медия и като помощен инструмент при провеждането 
на публични форуми и дебати, като създава „онлайн събития”. Те 
имат за цел не само анонсирането на инициативата и привличане 
на максимален брой участници от разнообразни целеви групи, но и 
да провокират активно участие и обратна връзка – под формата 
на въпроси и отговори преди събитието или в реално време.

Институтът подържа свой профил и в Туитър, както и ин-
формационен канал в YouTube – инструменти, чието оптимално 
използване също предлага многообразни възможности за „дости-
гане” до публиките и успешната комуникация с тях.

Ако се върнем на идеята на Захарна за нуждата днес от 
комуникационни стратегии, целящи не просто информиране, а 
изграждане на взаимоотношения и мрежи, ще видим, че такива 
инициативи присъстват и в дейността на ДИ като инструмент 
на публичната дипломация. Провежданите от ДИ комуникацион-
ни кампании имат за цел не само да информират съответните 
целеви публики по външнополитически и международни теми, но 
и – в една или друга степен, да доведат до промяна в поведение-
то, активно участие и заинтересованост, и дори до съвместни 
действия по реализирането на дадена кампания. В осъществява-
нето на тези инициативи Институтът формулира съответните 
комуникационни стратегии както съобразно целта на кампания-
та (информиране и въздействие върху нагласи; промяна на пове-
дение и създаване на взаимоотношения; създаване на мрежа от 
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партньорства), така и отчитайки различната степен на заинте-
ресованост и отношение на различните целеви публики (положи-
телно, отрицателно, критично, индеферентно).

С основната цел да информира, през 2014 г. ДИ реализира 
комуникационната кампания ”Гласувам, защото се интересувам!”, 
за да стимулира участието на българските граждани в изборите 
за Европейски парламент, като предостави информация относно 
историята, смисъла и процедурите на европейския вот, както и 
относно значението, което то има за всеки от нас. Създадена 
е Фейсбук страница „Гласувам, защото се интересувам!” и уеб-
сайт www.glasuvam.eu, чиято цел е да се достигне до основната 
целева група – младите хора, там, където те са най-активни – в 
интернет. Реализиран е конкурс за видеоклип „Защо ще гласувам 
на европейските избори 2014?”, който провокира активно граж-
данско участие, а фактът, че победителят е избран чрез вирту-
ално гласуване, допълнително допринася за популяризирането на 
тематиката. Проведени са дискусии в университети в страната 
между представители на академичната и студентска общност 
и българския министър на външните работи, чието участие до-
пълнително повишава интереса на целевите публики. Организи-
рана е викторина в партньорство с гражданската организация 
”RocktheVote” и Информационното бюро на ЕП в България, която 
има за цел да представи важността на електоралния процес в 
Европа през призмата на поп-културата и да разчупи стереоти-
пите, представящи младите българи като незаинтересовани и 
евроскептични. Произведен е видеоклип, представящ причините 
на участниците, както и на известни публични личности в Бълга-
рия да гласуват. По повод Деня на Европа е организирано събитие 
на открито с участието на известни поп-изпълнители, с игри с 
награди и информационни материали на кампанията. Резултатът 
от кампанията, която е по-скоро пример за информативна иници-
атива, е повишена информираност и обществен интерес по те-
мата, както и създаване на позитивни нагласи.

Отново през 2014 г., по повод годишнината от членство-
то на България в НАТО, ДИ провежда комуникационна кампания „10 
години България в НАТО”, която включва няколко дейности, имащи 
за цел да популяризират ролята на страната като държава-член-
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ка. Изготвена е брошура, посветена на историята и принципи-
те на Алианса, както и участието на България в него, която е 
разпространена сред ученици от 11-и и 12-и клас в рамките на 
инициативата „Един час за НАТО”. Докато резултатът от тази 
инициатива е по-скоро информиране и пораждане на интерес, то 
друг елемент от кампанията – конкурсът за есе за студенти и 
ученици – успява да ангажира активно над 160 младежи от над 
30 населени места в страната, като провокира тяхното критич-
но мислене, а получената от тях обратна връзка е „мерило” за 
възприятията на младата аудитория по темата, за ефикасност-
та на провежданите до момента публични политики в тази връз-
ка, и е своеобразен „задочен” диалог между представителите на 
гражданското общество и правителствения сектор. Значител-
но по-голяма степен на диалогичност е налице при проведената 
Международна конференция „Бъдещето на НАТО” с участието на 
български и чуждестранни представители на правителствения и 
неправителствения сектор, която, освен че предоставя платфор-
ма за широка дискусия и подсилва мрежата от партньорства, е 
пример за стратегическо ангажиране на заинтересовани страни.

Друг такъв пример е изпълненият през 2015 г. от ДИ проект 
„Европейска година за развитие 2015”, в рамките на инициатива 
на Европейската комисия, обхващаща всички държави членки. За-
ложените цели са да бъдат информирани гражданите относно 
политиката за развитие на ЕС, нейните постижения и ползите, 
които има не само за получателите на помощта, но също и за ев-
ропейските граждани; да се стимулира техният активен интерес 
и да се насърчи участието им във формулирането и изпълнение-
то на тази политика; да се спомогне сътрудничеството между 
всички заинтересовани страни – правителствените структури, 
НПО, частния сектор и академичните среди. Целите на кампани-
ята предполагат използваните на инструменти, характерни за 
различни модели на публичната дипломация. Включени са изцяло 
информационни дейности, свързвани с традиционната публична 
дипломация: информационни брошури, пресконференции, радио и 
телевизионни предавания, българска страница в интернет стра-
ницата „Европейска година за развитие” на ЕК, видео интервю-
та с известни личности – българските посланици на добра воля, 
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пощенска марка, посветена на Европейската година за развитие 
(EГР2015), аналитични издания. Реализирани са обаче и форми, ха-
рактерни за новата публична дипломация, както и за стратегиче-
ското ангажиране на заинтересовани страни. Като резултат от 
тях е налице промяна не само в отношението и нагласите, но и в 
поведението на целевите публики, както и създаване на доверие и 
позитивни взаимоотношения между участниците, тоест, между 
правителствения сектор от една страна и неправителствения и 
частния сектор, академичната и студентска общност, от друга. 
Налице са също диалогичност и обратна връзка, които – макар и 
проявени в различна степен при различните дейности – са при-
мер за публична дипломация, „базирана на държавата и насочена 
към публиките”: кампания във Фейсбук, конкурс за есе „Нашият 
свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще” за ученици и сту-
денти, конкурс за награди „Глобално училище” с цел отличаване 
на добри практики при въвеждането на глобално образование, ин-
формационни срещи с училищната общност и частния сектор в 
цялата страна, конференции и кръгли маси. Не на последно място, 
част от дейностите по кампанията са реализирани съвместно 
със самите заинтересовани страни, които са ангажирани в изпъл-
нението им: с частния сектор – социологическо проучване сред 
500 браншови организации в цялата страна; с неправителствения 
сектор – социологическо проучване на профила на глобалния млад 
гражданин, изработване на интернет платформа „Да научим” и на 
Ръководство за учителя „Глобално образование” и Помагало за мла-
дите обучители „Глобалните цели”; със студентската и училищна-
та общност – инициативата „Младежи обучават младежи”, която 
включва дискусии в София и страната между студенти и ученици 
и представяне на интерактивен продукт, посветен на ЕГР2015, 
както и изработката и приложението в училищата на виртуал-
ната интерактивна игра „Глобално образование и солидарност”. 
Изградените партньорства и споделеният капацитет, както и 
общите цели на участниците са характерни за дипломацията на 
мрежите, при която дългосрочната стратегия гарантира по-ви-
сока устойчивост във времето, макар контролът от страна на 
правителствените актьори да е най-малък, в сравнение с други 
форми на публичната дипломация. Нещо повече, създадената от 
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ДИ мрежа от партньори и нейната дейност в областта продъл-
жават да се развиват, именно на базата на общата платформа, 
осигурена от Института в рамките на проекта. А след неговото 
изпълнение самият Институт понякога се явява целева група в 
рамките на кампании, свързани с политиката за развитие и гло-
балното образование и инициирани от самите неправителствени 
актьори – тоест, това вече е публична дипломация, базирана на 
публиката и насочена към държавата.

Дейностите в описаните по-горе кампании демонстрират, 
че „достигането” до публиките не винаги е равносилно на тях-
ното „стратегическо ангажиране”, както и че – за да осъщест-
ви второто – иницииращата правителствена структура следва 
стратегически да отчете различията при различните целеви 
публики въз основа на техните нагласи, ниво на заинтересова-
ност и доколко споделят общи интереси. По този начин може да 
ги приобщи като партньори и дори агенти сами по себе си в про-
вежданата публична дипломация. 

Дадените за пример проекти са насочени предимно към род-
ните публики. И все пак, участието в тях на чуждестранни пред-
ставители на правителствения и неправителствения сектор, или 
пък популяризирането чрез тях на българските външнополитиче-
ски приоритети или на общи европейски и евро-атлантически 
ценности, ги определят като средство на публичната диплома-
ция, при което взаимодействието с чуждестранни публики под-
помага затвърждаването на положителния образ на страната и 
провеждането на българската външна политика. 

Такова средство са и някои проекти в рамките на обучи-
телните политики на Дипломатическия институт, например: 
„Повишаване квалификацията на представители от държавна-
та администрация на Ислямска Република Афганистан”, част от 
българската официална помощ за развитие; „Западните Балкани: 
сближаване с ЕС – укрепване капацитета на държавните инсти-
туции с цел да отговарят на интеграционните предизвикател-
ства днес”; и Зимно училище по дипломация за млади дипломати 
от страните от Югоизточна Европа, Черноморския регион и дър-
жавите членки на ЕС. Макар в случая да е налице взаимодействие 
между правителствена структура на една държава с представи-
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тели на правителствени структури на други държави (характерно 
за конвенционалната дипломация), една от целите на това взаи-
модействие го определя именно като форма на публична дипло-
мация. Реализирането на трите проекта промотира приоритети 
и ценности, които са в синхрон с интересите на българската 
външна политика, допринася за подобряването на двустранните 
и многостранни отношения на България и за духа на регионално 
сътрудничество, както и за изграждане на доверие между участ-
ващите страни. Също така, участниците изграждат положите-
лен образ за страната, нейните традиции, култура и общество, 
както и за ролята й на регионалната и международна сцена. Не на 
последно място, политиката за развитие, застъпена в обучение-
то на афганистанските държавни служители, както и дейности-
те, насочени към публики от съседни страни, се считат за едни 
от най-ефикасните инструменти на публичната дипломация.

Други обучителни формати на ДИ, в които участие взимат 
представители на неправителствения, академичния и частния 
сектор, също са инструмент за провеждане на публична дипло-
мация, по смисъла на това, че ангажират участниците в тях с 
актуални международни теми, приобщават ги към българските 
външнополитически приоритети и интереси и създават положи-
телна нагласа и доверие към правителствения сектор. Такива са 
обученията по икономическа дипломация, енергийна дипломация, 
дипломация и околна среда, интензивният курс по дипломация. 
Нещо повече, те предоставят платформа за дискусия, както и 
възможност за изграждане на мрежа от заинтересовани страни, 
които в бъдеще могат да се превърнат – от целеви публики – в 
активни актьори при провеждането на българската външна поли-
тика или, най-малкото, да я подпомагат.

В стремежа си да достига до все повече целеви публики и 
да осъществява все по-ефикасно взаимодействие с тях, Дипло-
матическият институт отскоро реализира и някои – в известен 
смисъл иновативни за своята дейност – форми на публична дипло-
мация, които са част от проектната му дейност. 

През 2014 г. стартира дългосрочният проект „Морето сбли-
жава всичко далечно”, включващ експозиции на исторически карти 
на Черноморския регион. Той има за цел да допринесе за регионал-
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ното и международно сътрудничество, както на правителствено, 
така и на неправителствено ниво, и за популяризирането на ис-
торическото и културно наследство на България. Организирани 
са изложби в Галерия „Мисията” в София (с участието на предста-
вители на неправителствения сектор и дипломатическия корпус 
в България), в Бургаския свободен университет (в партньорство 
с Областна администрация Бургас), в седалището на ООН в Ню 
Йорк (със съдействието на Постоянното представителство на 
България към ООН и културен център ГЕОПАН), в Българския кул-
турен институт в Париж (с подкрепата на Българския културен 
институт и българското посолство), както и в Дома на Европа 
в Тбилиси (със съдействието на българското посолство, сдруже-
ние „Черноморска Странджа” и Община Несебър). Партньорство-
то на Института с тези институции и организации има своята 
добавена стойност, а продължаването на проекта, в рамките на 
който ДИ взаимодейства както с чуждестранни публики, така и 
с българската диаспора в чужбина, определено е в подкрепа на 
българската външна политика.

През 2015 г. ДИ се включва в европейската инициатива „Де-
нят на най-добрите новини от света” (World’s Best News Day), като 
реализира кампания, в рамките на която сред гражданите на пет 
български града представители на Института разпространяват 
специално изготвен вестник с вдъхновяващи истории за успехи-
те на помощта за развитие. Следващата година вестникът е 
разпространен, под формата на интерактивни игри, разясняващи 
новите Глобални цели за устойчиво развитие, сред основните це-
леви публики – българските младежи, частният сектор и медиите 
– в СУ „Св. Климент Охридски”, Университета за национално и 
световно стопанство, Бизнес парк София и Българската теле-
графна агенция. Успехът на двете кампании се дължи предимно 
на факта, че много добре са подбрани стратегически важните 
целеви публики. И което е също толкова важно – че е избрана 
интерактивна форма на взаимодействие, даваща възможност за 
диалог и активното им ангажиране по темата.

През 2016 г. ДИ стартира проекта „Живата история на бъл-
гарската дипломацията”. Чрез интервюиране по зададена мето-
дика на български посланици, които са вече извън дипломатиче-
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ската служба, се извлича и съхранява техният автентичен опит 
от живата дипломатическа практика. Създава се прецедентен 
продукт, който да бъде концептуално популяризиран сред целеви-
те публики на Института и по този начин да се създаде поло-
жителна нагласа и обществено доверие към дипломатическата 
професия.

Без да претендират за изчерпателност, посочените дотук 
примери от практиката на Дипломатическия институт илюс-
трират използването на все по-интерактивни инструменти и 
отчитането на новите развития в публичната дипломация. Също 
така при провеждането й Институтът прилага интегриран под-
ход, като форми на взаимодействие с целевите му публики при-
състват във всички направления на дейността му. В допълнение, 
ДИ отчита все по-размитата граница между вътрешния и външ-
ния политически диалог, както и факта, че ефикасната публична 
дипломация следва да изгражда мост между различни културни 
стилове, за да има положителен отзвук както сред чуждестран-
ните, така и сред родните публики. Ето защо Институтът от-
дава еднакво значение както на външните, така и на вътрешните 
публики, като стратегически отчита техните характеристики и 
нагласи, както и това, че понякога самите те са актьори, и дори 
потенциални партньори. 

И все пак, в практиката си Дипломатическият институт, 
както повечето правителствени актьори на сцената на публич-
ната дипломация, среща предизвикателства, някои от които ще 
бъдат посочени тук.

Предизвикателства... или възможности?

Като оставим настрана факта, че и най-успешната публич-
на дипломация не може да компенсира, или „замаскира” неуспехите 
на една външна политика, нейното провеждане – именно в подкре-
па на тази външна политика, изправя правителствените актьори 
(външните министерства и задграничните мисии, както и други 
правителствени структури като Дипломатическия институт) 
пред чисто практически предизвикателства. 
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Както вече бе споменато, необходимо е публичната дипло-
мация на една страна да бъде институционално интегрирана с по-
литиките на държавата и да се базира на дългосрочна национална 
стратегия, отчитаща всички възможни фактори и участници за 
ефикасното й провеждане. Когато не е налице такава, това може 
да затрудни правителствените актьори при формулирането на 
собствена стратегия за реализирането на публични инициати-
ви с оглед постигането на очакваните резултати. И все пак те 
следва да заложат стратегически цели, които да са достатъчно 
специфични и с дългосрочен обхват. 

Също така, в днешния наситен от информация по между-
народни и глобални въпроси свят, не една правителствена или 
неправителствена структура се „бори” за вниманието на пуб-
ликите. За да бъде чуто нейното послание и, още повече, да го 
приемат публиките като свое, важно е вече не само неговото 
съдържание, но и неговата форма. Тоест, трябва да се търсят 
интерактивни и креативни начини, по които то да бъде оформе-
но и поднесено. От своя страна публиките стават не само все 
по-информирани и изискващи, но и по-разнородни, което означава, 
че вече не е възможно едно и също послание да бъде насочено към 
няколко целеви групи едновременно, защото така вероятността 
да не достигне до никоя от тях е огромна. Един от начините за 
целево формулиране на посланието би бил да се осъществи пряко 
взаимодействие със съответната публика, преди то да бъде от-
правено, така че да бъдат разбрани нейните контретни нужди 
и интереси, както и какво я провокира. Например, в рамките на 
своя проект „Европейска година за развитие”, Дипломатически-
ят институт проведе конкурс за есе, който даде възможност да 
бъде чут гласът на младите хора. Техните нагласи и възгледи бяха 
вплетени именно в отправеното към тях послание при реализира-
нето на последвала инициатива – срещи между ученици и студен-
ти. Също така, трябва да се отчита фактът – и да се използва 
като допълнителна възможност – че понякога една партньорска 
организация може много по-ефикасно да отправи дадено послание, 
отколкото правителственият актьор, който го инициира, в случа-
ите когато целевите им публики са едни и същи.

Формулирането на послание с необходимото съдържание и 
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форма спомага също и двупосочната комуникация с публиките – 
нещо, което не винаги е лесно да се постигне, макар интерак-
тивни инструменти като форуми и публични дискусии да дават 
възможност за това. Най-ефикасни за постигане на автентичен 
диалог се оказват онлайн комуникацията и социалните медии. Те, 
обаче, от своя страна, също могат да се явят предизвикателство 
във връзка с извличането на максимална полза от новите възмож-
ности, които предлагат. В последните години Дипломатическият 
институт положи усилия да превърне своята страница във Фей-
сбук от просто източник на информация в интерактивна плат-
форма и така, освен че увеличи значително броя на своите после-
дователи, постигна и много по-голяма диалогичност със своите 
публики. И все пак Институтът съзнава, че социалните медии не 
са сами по себе си панацея или готово решение – те са просто 
инструмент, чието ефикасно прилагане изисква не само страте-
гия, но и специални, не само компютърни, умения. Необходими са 
умения – и достатъчно времеви ресурс – да „слушаш” публиките 
и да отсяваш значимите от просто екстремистките възгледи и 
идеи, да идентифицираш целевите публики измежду многобройни-
те потребители, да реагираш бързо (и уместно) при направен ко-
ментар, да бъдеш по-малко институционален и повече „социален” 
в социалната мрежа, да анализираш резултатите и т.н. 

Както е видно, човешкият ресурс е не по-малко важен за 
провеждането на ефективна публична дипломация. Някои практи-
ци смятат, че в една задгранична мисия, например, е необходи-
мо да има служители, специално обучени за целта, докато други 
– напротив, и дори намират за уместно тази дейност да бъде 
възлагана на външни подизпълнители. Така или иначе, факт е, че 
в не малко посолства по света един дипломат съвместява някол-
ко дейности, измежду които такива, свързани с провеждането на 
публична дипломация, както и че в не едно външно министерство 
липсва звено или целенасочена подготовка за осъществяването 
на публична дипломация. Всичко това определено представлява 
предизвикателство за постигането на значими резултати. Един 
от начините да се преодолее то, би бил да се споделя капацитет с 
партньорски организации – от правителствения или неправител-
ствения, академичния и частния сектор, в страната или в чужби-
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на, и дори с отделни представители на гражданското общество. 
Друг начин е да се търсят възможности, каквато е практиката 
на Дипломатическия институт, за допълнителна квалификация в 
сферата на публичната дипломация, което би улеснило и напра-
вило по-ефективна работата на служителите. Този подход обаче 
понякога среща бюджетни ограничения.

Наличният бюджет е друго често изтъквано предизвика-
телство в работата на правителствени структури, провеждащи 
публична дипломация. В такива случаи отново е необходимо да се 
търсят креативни и иновативни подходи, които да имат също 
толкова голям успех, но да изискват по-малко или никакви сред-
ства – например, да се ползват безплатните онлайн медии или 
помощта на доброволци, да се провеждат интерактивни игри на 
открито, при които самото участие на публиките, а не толкова 
скъпоструващи информационни и рекламни материали, да са ин-
струмент за постигане на желания резултат. Друг подход е реа-
лизирането на инициативи в рамките на външни проекти или под 
формата на публично-частно партньорство, както и в сътрудни-
чество с партньорски организации, които предоставят безвъз-
мездно локации, услуги или финансова подкрепа.

Друго предизвикателство, произтичащо от необходимост-
та от нови подходи в публичната дипломация, е свързано с взаи-
модействието с публиките. Отминало е времето на „списъка с 
традиционни гости”, валиден за която и да е публична инициа-
тива. Важно е, както показват и усилията на ДИ в тази посока, 
да се селектират конкретни целеви публики за всеки конкретен 
случай, както и целенасочено да се идентифират нови и потенци-
ални заинтересовани страни. От друга страна, „заинтересовани” 
не винаги означава, че техните интереси, касаещи провежданата 
външна политика, са общи с тези на правителствената структу-
ра – понякога те са враждебно настроени или напълно безразлични 
към нейното послание. Опитът да бъдат игнорирани може да има 
обратен ефект, особено ако се ползват с високо обществено до-
верие. Много по-удачно е да бъдат привлечени към дадена инициа-
тива и „спечелени за идеята” още преди стартирането на самата 
инициатива. Ето защо е необходимо да се прави предварителен и 
актуален анализ на нагласите на публиките, на най-ефикасните 
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начини за тяхното ангажиране (особено когато „публика” е сама-
та широка общественост), както и да се идентифицират онези 
от тях, които са стратегически важни като партньори или като 
мултипликатори на посланието. Такива най-често могат да бъдат 
неправителствените организации, които, както беше споменато, 
имат все по-важна роля на сцената на публичната дипломация и с 
които правителствените актьори е необходимо да взаимодейст-
ват, за да не „изземат” функциите им. Но едновременно с това те 
следва да отчитат докъде е удачно да се простира тази роля и, 
както казва Ян Петерсен [9], да не я идеализират прекалено, тъй 
като по дефиниция неправителствените организации имат огра-
ничен дневен ред – техните интереси са специфични и те нямат 
за задача да вземат всичко под внимание.

Като оставим настрана въпроса дали могат да бъдат оп-
ределени като целева публика сами по себе си, медиите също са 
фактор, с който една правителствена структура е необходимо да 
си взаимодейства стратегически, за да провежда ефикасна пуб-
лична дипломация. От една страна те са важен посредник между 
държавата и обществото, а от друга, тиражираната в тях ин-
формация – историите, които разказват, образите, които внуша-
ват – често има по-силно въздействие и от най-добре формулира-
ното послание (още повече при липса на дългосрочна стратегия). 
Ето защо е необходимо публичната дипломация да се базира на 
целенасочена медийна политика. Разбира се, нейното осъщест-
вяване често е свързано с бюджетни ограничения или липсата на 
специалисти в дадена правителствена структура. Но и тук мо-
гат да се приложат алтернативни подходи. Вместо да оставят 
медиите сами да структурират наративи и послания, по-удачно е 
правителствените актьори да възприемат проактивна роля и да 
ги „захранват” редовно с информация, която едновременно е ат-
рактивна, но и обективна. Също така, да установяват дългосроч-
ни медийни партньорства, които да гарантират безпристрастно 
и редовно медийно отразяване. И не на последно място, да търсят 
интерактивни формати за общуване с представители на медии-
те, така че да разширят техните представи и, дори, да променят 
техните нагласи. 

Отвъд взаимодействието с публиките, приемайки, че тях-
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ното мнение вече е чуто, правителствените играчи следва да 
имат за задача това мнение да достигне до онези, които взимат 
политически решения. Но начините за това не винаги са инсти-
туционално установени. Ето защо е необходимо да се търсят 
ефикасни форми, чрез които информацията относно обществе-
ните нагласи да стане част от процеса на вземане на решения 
– и ако не толкова да промени дадено решение, то да подпомогне 
успешното реализиране на една или друга политика. 

Разбира се, правителствените актьори срещат и други 
предизвикателства в провеждането на публична дипломация, сред 
които нейната непредвидимост (най-малкото, поради естество-
то на самите участници), трудностите при оценяването на ней-
ното въздействие (не само защото понякога е необходимо доста 
по-дълго време, за да бъде отчетено то, а и защото касае из-
мерването на трудно измерими представи, както и нуждата от 
солидни ресурси), сложността на бюрократичната система и не-
възможността да са винаги проактивни. Но в случая е важно да 
се подчертае, че предизвикателствата създават и възможности 
– развиване на допълнителен капацитет и експертиза, разширя-
ване на мрежата от партньори и на формите на взаимодействие 
с публиките, въвеждане на иновативни подходи и т.н. А именно 
това, в крайна сметка, прави една правителствена структура 
по-успешна от други в провеждането на публична дипломация.

Заключение

В съвременния международен контекст ролята на едно ми-
нистерство на външните работи като посредник, който спома-
га многостранния диалог в рамките на външнополитическата 
общност, е все по-важна и необходима. Все по-значима част от 
тази общност са родните публики, тъй като начинът, по който 
възприемат те външната политика на своята страна, е фактор 
за успешното й провеждане. Също така, понякога е налице ими-
джов дефицит по отношение на външното министерство или пък 
родните публики смятат, че то не реагира достатъчно бързо на 
външнополитическите развития. Ето защо е нужно структурите 
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на министерството да работят в по-тесен контакт с тези пуб-
лики, за да бъде по-добре разбирана провежданата външна поли-
тика и да получи тя тяхното доверие и подкрепа. 

Днешният свят е доминиран от глобалните комуникации, а 
на международната сцена участват все повече и по-разнообраз-
ни актьори. В резултат на това успешното осъществяване на 
публичната дипломация като средство за постигане целите на 
външната политика изисква нови подходи. Необходимо е да се тър-
сят по-интерактивни и по-диалогични форми на взаимодействие с 
публиките, с цел тяхното приобщаване и стратегическо ангажи-
ране, да се създават и развиват мрежи от партньори, както от 
правителствения, така и от неправителствения сектор, да се 
формулират дългосрочни цели.

Провежданата от външните министерства публична ди-
пломация не винаги обаче отразява тези нови реалности и нужди 
– било то поради традиционната „затвореност” на тези инсти-
туции, поради недостатъчен финансов или човешки ресурс, пора-
ди липса на специализирано звено за публична дипломация или пък 
дългосрочна национална стратегия. Именно тук на преден план 
излиза ролята на правителствени актьори като Дипломатическия 
институт, чийто капацитет предлага ефикасна алтернатива в 
провежданата от страната публична дипломация. Особено важна 
е ролята на ДИ като посредник между родните публики и МВнР, 
тъй като активното взаимодействие с тях, по подразбиране, не 
е във фокуса на дейността на Министерството. Практиката на 
Института е пример за съвременен и систематичен подход в про-
веждането на публична дипломация, а многообразните способи, 
които използва, значително допълват използвания от Министер-
ството инструментариум. В дейността си като правителствен 
актьор на сцената на публичната дипломация Институтът сре-
ща и предизвикателства, но се стреми да ги отчита, да търси 
ефикасни решения и да черпи от световните добри практики в 
областта. Защото само така може пълноценно да изпълнява своя-
та мисия в подкрепа на българската външна политика.
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ПОЛСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА  
СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1.07.2011 – 31.12.2011 г.

Ярослав Годун

Културна програма

Председателството на Съвета на ЕС беше една уникална 
възможност за формирането на положителния образ на Полша, 
най-вече в страните от ЕС, но също така и на международната 
сцена. Страните в Европа и по света, които постигат добри ре-
зултати в областта на създаване и промотиране на собствения 
си образ, фокусират усилията си основно върху културата. Ин-
тересната артистична програма с прякото участие на полски и 
международни артисти в проекта на председателството беше 
чудесна възможност да се срещнат европейски творци, инте-
лектуалци и активисти на неправителствени организации. Ето 
защо представянето на Полша посредством културата й се раз-
глежда като отделна, голяма област от дейността на полското 
председателство. След анализ на културните програми на пре-
дходните председателства беше взето решение за изготвяне 
на Културна програма в рамките на полското председателство.  
Проектите бяха реализирани в тясно сътрудничество с мест-
ни и неправителствени организации, както и с европейските 
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ни партньори.  Освен това, изключително важна особеност на 
Програмата бе заложената в нея интердисциплинарност, която 
намира  отражение не само в свързването и взаимното проник-
ване на отделните области на културата, но и в създаването 
на нови връзки между високата култура и популярната култура.  
В този контекст целта на Програмата беше да се активират 
местните общности, както на артистите, така и на хората, 
които нямат ежедневен контакт с културата, и да се противо-
действа срещу различните форми на социална дискриминация и 
маргинализация.

Съгласно резолюцията от 5.08.2009 г., предложена от ми-
нистъра на културата и националното наследство и одобрена 
от Министерството на външните работи, за подготовката и 
реализирането на Националната културна програма на полско-
то председателство беше определен да отговаря Националният 
аудиовизуален институт, а Институтът „Адам Мицкевич” беше 
натоварен да подготви и реализира Културна програма извън 
страната в рамките на полското председателство.

Министерството на културата, на което беше поверена 
задачата да координира изпълнението на програмата през 2009 
г., създава Програмен съвет по въпросите на Културната рамка 
на полското председателство на Съвета на ЕС през 2011 г.  Ос-
новната задача на този Съвет беше да изразява становища и 
да предлага проекти и инициативи, свързани с Културната про-
грама в рамките на полското председателство. В състава на 
Съвета бяха включени директорите на най-важните културни 
институции: на Института за книгата, на ТеатрВелки – Полска 
национална опера, на Музея за съвременно изкуство във Варша-
ва, на Театралния институт „Збигнев Рашевски”, на Полския ин-
ститут за филмово изкуство, на Института „Адам Мицкевич” и 
на Кралския замък във Варшава.

Национална културна програма в рамките на  
полското председателство 2011 

Културната програма на територията на Полша се реали-
зираше от Националния аудиовизуален институт, а координатор 
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бе Министерството на културата и националното наследство.
Водещ девиз и същевременно основно послание на На-

ционалната културна програма в рамките на полското пред-
седателство 2011 беше „Изкуството – за социална промяна” 
(ArtforSocialChange). Този девиз изразяваше убеждението, че в 
наше време културата е неразделна част от социалния про-
цес. Програмата имаше за задача да насърчи потребителите на 
културата и творците на изкуство към изграждането на кре-
ативна нагласа, която да повиши художественото и социално 
съзнание и да провокира критическа рефлексия върху култура-
та и цивилизацията. Реализирайки тези намерения, Програмата 
подчертаваше ролята на неправителствените организации, на 
културните инициативи, идващи „отдолу”, а също акцентираше 
върху темата за Източното партньорство. 

Най-важните проекти, реализирани в страната

Kрасногруда – европейската „Агора” (30.06) 
Ден преди Полша да поеме официално председателството 

на Съвета на Европейския съюз и в чест на 100-годишнината от 
рождението на Чеслав Милош (носител на Нобеловата награда 
за литература от 1980 година), в някогашния семеен дом на по-
ета в Красногруда, известни европейски философи, поети и хора 
на изкуството разговаряха за общността и многообразието. 

Варшава – тържествено откриване на полското пред-
седателство на Съвета на Европейския съюз (1.07.)

В Театр Велки – Полска национална опера се състоя тър-
жествена премиера на операта на Карол Шимановски „Крал Ро-
гер”, постановка на режисьора Дейвид Пунтни. Представление-
то беше предшествано от официална част, по време на която 
се изказаха: премиерът на Република Полша Доналд Туск, минис-
тър-председателят на Унгария Виктор Орбан, председателят 
на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо, председателят 
на Европейския парламент Йежи Бузек и председателят на Ев-
ропейския съвет Херман ван Ромпой. Присъстваха също и пре-
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зидентът на Република Полша Бронислав Коморовски със съпру-
гата си, членове на правителството и депутати в парламента, 
представители на дипломатическия корпус и църквата, както и 
известни личности от света на политиката и културата. 

Бялисток – „Пътуване към Изтока” (5.08 - 30.09) 
На 5.08.2011 г. в галерия „Арсенал” в Бялисток тържест-

вено бе открита изложбата „Пътуване към Изтока”,  на която 
беше представено съвременното изкуство от страните от 
„Източното партньорство”.

Краков - IETMMeeting/Краковски театрални реминисцен-
ции/ UnsoundFestival (октомври) 

В Програмата със събития в Краков бе и състоялата се за 
първи път в Полша среща на  International Network For Contemporary 
Performing Arts, най-голямата в Европа организация, която обеди-
нява институциите, действащи в сферата на изкуството на 
пърформанса. Почти 400 участници в срещата, професиона-
листи – представители  на полските културни институции в 
страната и в чужбина, участваха в спектаклите по време на 
Краковските театрални реминисценции. В Краков се проведе и 
първият форум, с който стартира дейността на Източноевро-
пейската мрежа на изкуството на пърформанса (EEPAP, EastEu
ropeanPerformingArtsPlatform), международна платформа за обмен 
на творци и куратори на изкуството на пърформанса от Цен-
трална и Източна Европа.

Вроцлав – Европейски конгрес на културата (EKK) (8-
11.09) 

Една от задачите на конгреса беше да се създаде поле за 
дискусия за променящата се дефиниция на думата „култура“ и 
сценарии за развитието й. Дебатите бяха съпътствани от ин-
тердисциплинарни художествени проекти, реализирани в рамки-
те на Социално-културния фестивал. Програмата на Конгреса 
се базираше на следните четири стълба – среща на министри-
те на културата на страните от ЕС, посветени на аудиовизу-
алните средства, срещи и дискусии с водещи европейски инте-
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лектуалци, дебати в рамките на инициативата AsoulforEurope и 
артистични събития. На този конгрес се  срещнаха теоретици 
и практици, майстори и алтернативни творци, представители 
на висшите държавни органи, на европейските институции и на 
неправителствени организации, а също публицисти, организато-
ри и активисти от Полша и чужбина. 

В рамките на Конгреса се състояха общо 13 дебата и бяха 
реализирани над 100 интердисциплинарни проекта, които имаха 
специфичен подход към проблемите на културата и различна ин-
тердисциплинарна формула. Програмата, общо дело на 550  кура-
тори и хора на изкуството, включваше много на брой изключи-
телни художествени проекти и привлече двестахилядна публика.

Културна програма извън страната в рамките 
на полското председателство 2011

Културната програма в чужбина и начинът на нейното 
реализиране премина така, че да проличи колко е свежа, нова и 
безпрецедентна; поляците и полските творци да бъдат възпри-
емани като творчески и съзидателни личности, а Полша – като 
страна с голям потенциал и вдъхновение. 

Културната програма на Полша в чужбина в рамките на 
нейното председателство 2011 включваше над 400 събития, ор-
ганизирани в десет столици по света – Брюксел, Берлин, Лондон, 
Париж, Мадрид, Москва, Киев, Минск, Токио и Пекин. Програмата 
беше реализирана от Института „Адам Мицкевич” съвместно с 
полските институции в чужбина, подчинени на Министерство-
то на външните работи, в това число Полските институти, 
чуждестранни партньори и полските културни институции. Ва-
жна част от програмата бяха проектите, подбрани в рамките 
на програмата на министъра на културата и националното на-
следство „Полското председателство 2011 – Promesa”.

 Допълнение към Културната програма извън страната в 
рамките на полското председателство, реализирана в 10 прио-
ритетни столици, бяха проектите, одобрени от Министерство-
то на външните работи като част от вътрешния конкурс за 
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останалите полски институции в чужбина.  
За културната програма на полското председателство в 

страната и в чужбина  бяха изразходвани около 10 милиона евро 
от държавния бюджет (без финансовото участие на местните 
власти и финансовата подкрепа на спонсорите).

Най-важните културни събития,  
реализирани в чужбина 

1. Основната част на програмата, която протичаше под 
мотото  I, Culture. MadeintheEU. PoweredbyPoland, се крепеше на 
6 стълба, сред които се оказаха иконите на съвременната пол-
ска култура. Прозата на Станислав Лем (полският писател-фан-
таст, автор на известния в България роман „Соларис“) послужи 
като инспирация за създаването на спектакъл „Планета Лем”, 
подготвен от Театър „Пътническо бюро”. Неговата премиера се 
състоя на 1.07.2011 г. по време на фестивала Watch This Space 
в National Theatrе в Лондон. Следващите спектакли се играха в 
Брюксел, Берлин, Париж, Мадрид, Киев, Минск и Москва. Предста-
влението беше гледано от 10500 зрители. В ръцете на читате-
лите се озова комиксът, базиран на два разказа от популярните 
„Приказки на роботите”, дело на художниците Анджей Климовски 
и Данута Шейбал. 

2. В сътрудничество с Полските институти и полските 
дипломатически мисии възникна проектът Чеслав Милош – аудио 
книга. Избрани стихотворения на полския Нобелов лауреат за 
литература прозвучаха на десет езика в изпълнение на звезди 
на световното кино и театър. Аудио книгата достигна до поч-
ти половин милион слушатели. Стиховете във всичките десет 
езикови версии бяха достъпни във формат МР3 за слушане на 
www.culture.pl, както и на сайтовете на Полските институти и 
посолства в 10-те приоритетни столици. Аудио книгата беше 
представена и по време на мероприятията, организирани от 
Полските институти в рамките на Годината на Чеслав Милош. 

3. Карол Шимановски – един от най-изтъкнатите полски 
композитори, стана следващата икона на полското председа-
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телство. С постановката на операта „Крал Рогер”, с  режи-
сьор  Дейвид Пунтни, в ТеатрВелки – Полска национална опе-
ра във Варшава, стартира тържествено председателството 
на Полша. Концертни и камерни изпълнения на произведения на 
този композитор се състояха в концертните зали в Брюксел (La 
Monnaie, Palais des Beaux-Arts), Берлин (Berliner Philharmonie), Мин-
ск (Беларуската национална филхармония), Kиев (Националната 
филхармония и Националната опера на Украйна „Тарас Шевчен-
ко”, Лондон (Royal Festival Hall, CadoganHall), Мадрид (Teatro Real), 
Париж (Theatrede Chatelet, Salle Pleyel), Варшава (Националната 
филхармония), Пекин (Централна пекинска консерватория) и То-
кио (Asahi Koncert Hall). На концертите присъстваха 45  хиляди 
зрители.

4. Пътеводител за поляците (на англ.Guide to the Poles) е 
цикъл документални филми (англ. Beats of Freedom, Political Dress, 
Toys, Art of Freedom, Art of Disappearing), които водят зрителите 
на документално пътешествие към феномена на съвременната 
полска свобода и креативност. Тези филми са направени с идея-
та по атрактивен начин да покажат на света поляците и тех-
ните постижения, като същевременно предизвикат удивление у 
зрителите.  Филмите всъщност бяха представени по време на 
фестивалите в Минск, Токио, Мадрид и Париж.  Досега на про-
жекциите са присъствали над 10000 зрители.

5. I, CULTURE Puzzle - един интерактивен мултимедиен про-
ект, реализиран в публичното пространство на 12 столици (Бер-
лин, Брюксел, Киев, Копенхаген, Лондон, Мадрид, Минск, Москва, 
Париж, Пекин, Токио и Варшава), чиито жители ушиха гигантски 
пъзели от 12 квадрата с избродиран местен модел. Съединени, 
пъзелите изписваха надписа I, CULTURE. 

I, Culture Puzzle играеше също и голяма социална роля. Около 
проекта започнаха да се формират общности, инициирани от 
доброволци и от инициативи на артистични акции в публичното 
пространство на градовете. Проектът се превърна в обобще-
ние на международните и междукултурни инициативи на полско-
то председателство, разгласявайки най-големите предимства 
на полската нация като креативност, решителност, отворе-
ност и солидарност.
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В акцията с организатор художничката Моника Якубяк 
участваха над 12000 души и 240 доброволци, а протичането на 
акцията можеше да се проследи в Интернет.

6. I, CULTURE Orchestra - първата по рода си инициати-
ва, възникнала в рамките на Източното партньорство. В нея 
се включиха 110 млади музиканти от Полша, Армения, Азербай-
джан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна. Първите концерти на 
този оркестър се състояха в Гданск, града на „Солидарност” и в 
Стокхолм. Есенното турне се проведе под патронажа на прези-
дента на Полската република Бронислав Коморовски. Под дири-
гентството на сър Невил Маринър и Павел Котла оркестърът 
свири в Националната филхармония в Киев, Berliner Philharmonie, 
Conservatoire Royal de Bruxelles, Royal Festival Hall в Лондон, 
TeatroReal в Мадрид и в Националната филхармония във Варшава. 
В програмата на всички концерти намериха място произведения 
на Карол Шимановски,  а концертите бяха посетени от над 10 
хиляди души.

I, CULTURE Orchestra продължава своята дейност и досега. 
В концертите на оркестъра на европейските и световни сцени 
са участвали над 500 млади талантливи музиканти.

Освен основните проекти в програмата намериха мяс-
то най-интересните театрални спектакли, прожекции на фил-
ми, концерти – класическа и съвременна музика, както изложби 
и проекти, реализирани в публичното пространство. Много от 
проектите, изготвени специално във връзка с полското пред-
седателство, получиха висока оценка от страна на зрителите 
и критиците, като изложбата ThePowerofFantasy, обявена от в. 
FinancialTimes за събитие на годината, Modernand Contemporary 
Art from Poland в брюкселския BOZAR, изложбата Рамо до рамо. 
Полша – Германия. 1000-годишната история в изкуството в 
Martin Gropius Bau в Берлин, изложбата Златните времена на 
Жечпосполита в Кралския дворец в Мадрид или изложбата на 
Алина Шапошников (Арт център WIELS, Брюксел) и на Вилхелм 
Саснал (Whitechapel, Лондон).

Полските проекти бяха представени на места, добре по-
знати и ценени от чуждестранната публика, каквито са: BOZAR 
(Брюксел), Palacio Real, Teatro Real (Мадрид), Royal Festival Hall, 
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Barbican (Лондон), Klub PidInn, Ahashi Concert Hall (Токио), Пекин-
ската консерватория, Националната филхармония (Киев, Минск), 
Музей на изящните изкуства „А.С.Пушкин”, Център „Мейерхолд” 
(Москва). От друга страна интердисциплинарните проекти 
и проектите в публичното пространство, представени в цен-
тралните части на градовете или в метрото, можеха да стиг-
нат до по-голяма аудитория. 

Паралелно с дейностите, реализирани от Института 
„Адам Мицкевич”, както и от Полските институти и посолства 
в 10-те посочени столици, културната програма в рамките на 
полското председателство се осъществи от останалите служ-
би към Министерството на външните работи във всички кон-
тиненти.
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Ярослав Годун, Първи съветник в Посолството на 
Република Полша, директор на Полския институт в Со-
фия от декември 2015 г. Доктор по богословие на Уни-
верситета в Букурещ.

Професионална кариера: служител в културната 
служба на Посолството на Република Полша в Букурещ; 
директор на Полския институт в Букурещ (акредити-
ран и в Република Молдавия); директор на Полския ин-
ститут в Киев; Полски дипломатически институт във 
Варшава.

Владее английски, български, румънски, руски и ук-
раински.
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Роля и културна политика на 
Британския съвет в България

Любов Костова

Терминът „Мека сила” се дефинира в края на 80-те години 
на ХХ в. от Джоузеф Най, професор по международни конфликти 
в Университета Харвард. Той определя „мека сила“ като способ-
ността на държавата да привлича и убеждава, без да прибягва 
до политически или военен натиск, а със средствата на кул-
турния обмен, налагане на добри практики. Според Най (2004) 
„меката сила почива върху способността да  оформяш предпочи-
танията на другите чрез нематериални ценности като привле-
кателен характер, култура, политически ценности, институции 
и политики, които са възприемани легитимни или имащи морален 
авторитет. Меката сила цели да спечели сърцата на хората 
и правителствата на други държави.“ Меката сила се прилага 
от държавите и други организации, които изпълняват междуна-
родната политика на една страна, които имат достатъчна по-
пулярност и ресурси, в това число международни организации и 
НПО. 

Обединеното кралство години наред е признат световен 
лидер в меката сила. Въпреки че през 2016 г, отстъпи за малко 
на САЩ, страната води класацията на The Soft Power 30 (http://
softpower30.portland-communications.com/ranking) – класация на 
топ 30-те страни в света, упражняващи мека власт, подре-



207

Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на Европейския съюз

дени според комплекс от индикатори, които обединяват както 
обективни мерки за ресурсите, така и субективни данни от 
международно допитване. Този дуалистичен подход се счита за 
най-задълбоченият и точен индекс на меката власт до момен-
та. Категориите, мерени от този индекс са дигитална инфра-
структура и дипломация, култура (глобално разпространение 
на достиженията на високата и поп-културата), предприема-
чество (привлекателност на икономическия модел на страната, 
атрактивна бизнес среда и капацитет за иновации); ангажира-
ност (мрежа от дипломатически представителства и техният 
принос към глобалното развитие). 

Британският съвет допринася сериозно към тази водеща 
позиция на Обединеното кралство. 

Основан през 1934 г., първоначално като „Британски коми-
тет за чуждестранни отношения“ (‘British Committee for Relations 
with Other Countries’), Британският съвет открива първия си зад-
граничен офис през 1938 г.

Началото на 30-те години са белязани с растяща неста-
билност по света и все по-осезаема заплаха за просперитета, 
сигурността и международното влияние на Великобритания. 
Крахът на Уол Стрийт от 1929 г. води до Голямата депресия 
от 30-те и резкия спад на международната търговия, понижа-
ване на жизнения стандарт и висока безработица. Балансът на 
силите се променя, крайните идеологии си проправят път. Ок-
томврийската революция от 1917 г. поставят на власт болше-
виките в Русия, а през 1922 г. Мусолини оглавява Италия. Следва 
нацизма в Германия, Хитлер идва на власт през 1933 г., а в Ис-
пания избухва гражданска война. Влиянието на Великобритания в 
Европа и по света рязко спада, това има негативен ефект върху 
търговските и дипломатически отношения на страната. 

Създаването на Британския съвет е директно следствие 
от намеренията на правителството да преодолее тези сериоз-
ни предизвикателства. Целите на организацията са отразени в 
следния откъс от Годишния отчет от 1940-41г.:

“Целта на Съвета е да създаде основа за приятелско опоз-
наване и разбиране за британците от страна на народите по 
света, на тяхната философия и начин на живот, което ще дове-
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де до добронамерено възприятие на британската външна поли-
тика, независимо от нейния характер или политическа окраска. 
И докато подобно приятелско опознаване и разбиране е от жиз-
нено значение за успешната развръзка по време на война (което 
е ролята на Съвета във военно време), то в мирни времена е не 
по-малко ценно“.

Дейността на Британския съвет е регламентирана с 
Кралска харта от 1940 г. - публична организация с идеална цел, 
оперативно независима от британското правителство, под па-
тронажа на Н.В. Кралица Елизабет II и Принца на Уелс и с пред-
ставителства в над 110 страни по света. Кралската харта оп-
ределя мисията на организациятаза „популяризиране по света 
на британската култура и цивилизация [чрез] насърчаване на 
културен и образователен обмен между Обединеното кралство 
и другите държави“. Днес мисията продължава да е същата и е 
толкова актуална, колкото и през 1934 г.

В Обединеното кралство Британският съвет е регистри-
ран като организация с идеална цел. Издържа се със смесено 
финансиране – бюджет от държавата, собствени приходи и 
приходи от управление на проекти. По това много наподобява 
на съвременните социални предприемачества. Има собствена 
стратегия на ръка разстояние от правителството, но съгла-
сува целите си с тези на МВнР, стига да не са в противоречие 
със статута й на организация с идеална цел в публичен интерес. 
Ежегодно се отчита пред Парламентарната комисия за външни-
те работи на Обединеното кралство.

Не е трудно да се разбере защо именно Британският съ-
вет е един от централните лостове на меката сила на Обеди-
неното кралство. Целите на организацията, формулирани още в 
30-те години на миналия век, остават непроменени във всички-
те страни, където е представена. Те подкрепят изцяло форму-
лировката на мека сила като „способността на една страна да 
създава приятелства и влияния не чрез военна мощ, а с помощта 
на най-привлекателните си активи, и най-вече култура, образо-
вание, езика си и своите ценности.“ 

В България Британският съвет отваря през 1939 г. - само 
година, след като организацията открива първите си офиси. 



209

Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на Европейския съюз

Първият представител в страната е Хенри Л. Литлър. Първона-
чално Литлър работи в сградата на Британското посолство, но 
след това се мести в къщата на Гешов. По това време Британ-
ски съвет (наричан тогава Британски институт) работи с Бъл-
гаро-Британски асоциации и English Speaking League. През 1940 
г. офисът остава отворен, независимо от големите трудности 
заради Втората световна война. Военното време не успява да 
намали и популярността на курсовете по английски език, предла-
гани от Института. През 1941 г. Министерството на отбрана-
та препоръчва на Британския съвет да се изтегли от България 
и местният офис прекратява дейността си. Въпреки това, фа-
ктът, че е останал отворен толкова дълго по време на войната, 
се е смятал за извънредно необичаен. След войната Британски-
ят съвет възстановява офиса си в България през 1947 година. 
Дейността включва разпространение на английска литература 
и периодични издания, както и преподаване на английски език. Но 
времената продължават да са сложни и през 1950 г. се налага 
офисът отново да бъде затворен.

Културните отношения между България и Великобритания 
продължават да се развиват бавно, но сигурно. Към края на 80-
те години Британският съвет разширява значително работата 
си в страната и през 1991 г. отново открива свой местен офис, 
който продължава да работи и до днес. Британският съвет в 
България, какъвто го познаваме днес, официално започва дей-
ност на 18 февруари 1991 г., когато е подписана двустранната 
спогодба между правителството на Обединено кралство Вели-
кобритания и Северна Ирландия и правителството на Републи-
ка България за създаването и дейността на културни центрове. 
Организацията има регистрация като клон на чуждестранна 
организация с нестопанска цел в обществена полза, и като кул-
турен център, записан в Регистъра на културните организации 
към Министерството на културата.

От самото начало в България Британският съвет започва 
дейност и в трите основни свои направления – английски език, 
образование и общество и изкуства. Още през 1938-39 г. са от-
крити курсове по английски език и библиотека, заминават първи-
те стипендианти за Великобритания. 
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През 1996 г. се провеждат Дни на британската култура, 
организирани от Британския съвет. Една от проявите е панора-
ма на филмите на Монти Пайтън, и това е началото на София 
филм фест. Същата година за първи път в България Четверое-
вангелието на цар Иван Александър е предоставено от Британ-
ската библиотека в Националния исторически музей, Кралският 
национален театър играе „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ 
от Том Стопард в Народен театър „Иван Вазов“, а в НДК свири 
Стинг. Програмата е съставена в партньорство с български 
експерти, за да отговаря на интересите на публиката, и да по-
каже многоликата съвременна британска култура. По-нататък 
следват съвместни продукции и проекти – като например бълга-
ро-британски литературни срещи - и гостуването на нашумелия 
тогава писател Ървин Уелш сред други изтъкнати британски 
писатели, които се срещат с български автори. Много профе-
сионални приятелства се пораждат от такива първи контакти, 
когато се срещат равностойни хора с едни и същи интереси – и 
до днес поетесата Кристин Димитрова поддържа връзки и пре-
вежда свои британски колеги поети, продължават проектите на 
обмен, на съвместна работа и книгоиздаване. 

Подобно доказателство за взаимно полезни контакти, во-
дещи до дълготрайни културни отношения – и в крайна сметка 
опознаване на културното многообразие (и следователно мека 
сила), са ежегодните борси на британски сценични форми в рам-
ките на Единбургския театрален фестивал. Български селек-
ционери години наред бяха подпомагани от Британския съвет 
да посещават “The Showcase” и да подбират постановки, подхо-
дящи именно за българска публика. Международният театрален 
фестивал „Варненско лято“ стана една от сцените, които пред-
ставяха през годините нови сценични форми от водещи британ-
ски автори и така допринесоха за опознаването на съвремен-
ната британска сцена. Постепенно гостуването на театрални 
постановки се превърна в далеч по-достъпна дейност и за бъл-
гарските сцени, тъй като контактите на организаторите с 
британски театрали бяха целенасочено изграждани през годи-
ните, а наред с това и те вече по-лесно можеха да достигат до 
средства за представянето им, вместо да разчитат единстве-
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но на финансиране от Британски съвет. Ето защо стратегията 
на организацията еволюира, и днес, заедно с МТФ „Варненско 
лято“ пред българска публика се представят и постановките 
на Националния театър на живо – поредица от постановки от 
Обединеното кралство, които в дигиталната ера вече се излъч-
ват през сателитна връзка в кина по целия свят. От опознаване 
на театралната традиция преминахме към представянето на 
иновативни модели за развитие на творческите индустрии. По 
този начин Британският съвет изпълнява стратегията си да 
промотира лидерските позиции на Обединеното кралство в пра-
венето, развитието и издръжката на изкуствата. 

Успоредно с това, още от 90-те години на ХХ в., се обу-
чаваха новите поколения администратори и мениджъри в изку-
ствата. Стипендианти на Британския съвет са били и Стефан 
Китанов, голямото име на българската кинофестивална сцена, 
и Росен Михайлов, хореографът, създал множество копродукции, 
музейни куратори, драматурзи, музиканти. През 1999 г. Британ-
ският съвет администрира проект по програма PHARE на Ми-
нистерство на културата за обучение на културни мениджъри и 
администратори, сред които са много от днешните най-успеш-
ни професионалисти в управлението на културата. 

Освен представяне на успешни модели и обучение на прак-
тици, в областта на културата Британският съвет допринася 
и с културни политики. Освен невероятна колекция от над 8500 
произведения на модерното и съвременно британско изкуство, 
Колекцията на Британския съвет (http://collection.britishcouncil.
org), създадена още през 1938 г. и известна като „Музей без 
стени“, е отличен пример за политика за подпомагане на млади 
автори, с каквато би се гордяла всяка страна. Произведения от 
млади автори се откупуват регулярно, те се подреждат или в 
офиси на организацията по света, или се превръщат в тематич-
ни пътуващи изложби, и по този начин допринасят за налагането 
на авторите. След това те се превръщат във водещи имена 
като Деймиън Хърст, а Британският съвет се гордее с приноса 
си към признаването на техния талант. 

Примерите включват още първото картографиране и из-
следване на икономическия принос на творческите индустрии 
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в България, направен по проект на Британския съвет; написва-
нето на първия Закон за обществените библиотеки в резултат 
от сътрудничество на българския екип с британски колеги и 
проучване на опита на острова с посредничеството на Британ-
ския съвет и други.

Една стратегия е толкова добра, колкото е адаптивна към 
променящите се условия. Ето защо, след години на създаване на 
библиотеки по цялата страна и в София, които бяха ценен из-
точник на информация във времена на ограничен достъп, когато 
книги и материали на английски език ставаха все по-леснодос-
тъпни, през 2009 г. беше закрита и последната библиотека в Со-
фия. Освен дарение на фонда й на Библиотеката по англицистика 
и американистика на СУ „Св. Климент Охридски”, за да продължи 
да има публичен достъп до събраните материали, Британски-
ят съвет остави в наследство и модерна каталожна система с 
оборудване и отлично обучени библиотекари по най-съвременни-
те изисквания на британските си колеги.

Друга много силна страна на изкуствата в Обединеното 
кралство е тясната връзка с гражданското общество и обра-
зованието. По британски модел беше изградена първата бъл-
гарска трупа за интегриран танц, в която хора с и без уврежда-
ния правят професионално изкуство. Branding Bulgaria за първи 
път представи иновативните практики за брандиране на цяла 
една страна. Онлайн кинофестивалът fiveFilms4freedom е глоба-
лен, безплатен, 10-дневен апел към толерантност (https://www.
britishcouncil.org/fivefilms4freedom) към ЛГБТ общността. Глобал-
ната програма „Шекспир е жив“ събра милиони хора по безпре-
цедентен начин около личността на един творец и неговото 
значение за културното наследство, превода, дигиталните тех-
нологии, световното лидерство, проблемите на превода, наука-
та, фотографията и дори Instagram. Само в България през 2016 
г., когато се честваше 400-годишнината от смъртта на барда, 
имаше над 20 събития в най-различни жанрове. В това число и с 
публично четене на откъси от различни произведения, от хора 
на различни възрасти, на различни езици, дори и на брайл. 

Подобен – структуриран, всеобхватен, иновативен е и 
подходът в област „Образование и общество“. Националната 
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агенция по акредитация на висшето образование е създадена в 
сътрудничество с Британския съвет, първите акредитационни 
комисии са обучени от него. Както и първите пробационни слу-
жители в България по време на въвеждане на Закона за проба-
цията. Много професионални браншови организации изграждат 
обучителни програми и ги акредитират по модела на британ-
ските си колеги. Въвежда се систематичен подход към оценка 
на качеството на чуждоезиковото обучение и образование – и се 
създава ОПТИМА – Българската асоциация за качествени езико-
ви услуги. Британският съвет администрира стипендията „Чий-
внинг” на МВнР на Обединеното кралство. Провежда обучения 
за млади политици, обучава учители, създава заедно с НИОКСО 
карта за самооценка и атестация на учители и директори, ра-
боти върху проекти за интернационализиране на класната стая, 
организира разменни визити за учители, директори, експерти, 
среща министрите от двете страни, организира конференции 
и кръгли маси за реформи в образованието, въвежда обучение 
за треньори по стрелба да работят с интегрирани групи атле-
ти, и методика за обучение в лидерство и толерантност чрез 
спорт, развитие на лидерски компетенции в училище, оценка на 
изпълнението, ИКТ в учебния процес, обучение и квалификация на 
учители, развитие на професионалното образование и обучение 
и много други. Голяма част от новите мащабни проекти от раз-
лични НПО-та, в това число и чуждестранни фондации, стъпват 
върху свършеното от Британския съвет в областта на осъвре-
меняване на политиките в образованието от 1991г насам. 

Междувременно Британският съвет намери нова ниша за 
разработване, отново на базата на водещ британски опит в 
една съвършено непозната, но набираща релевантност област 
– комуникацията на науката. От 2004 г. до сега в страната 
се наложиха такива ярки британски практики като конкурсът 
„Лаборатория за слава FameLab“, Научно кафене, Научно шоу и 
Софийският фестивал на науката. 

Освен че е изключително интересно събитие, Софийският 
фестивал на науката (www.sofiasciencefestiva.bg) дава възмож-
ност на Британския съвет да изпълнява своята мисия като ин-
струмент на меката сила чрез:



214

Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на Европейския съюз

• Представяне на иновация с британски адрес
• Международни гости и български участници
• Мащабна работа с училища – и особено с учителите
•  Широки партньорства – от държавни институции до 

корпоративния сектор
• Безпрецедентен медиен интерес
• Достъп до масови публики
• Достъп до бъдещи лидери
• Въздействие върху политики
• Устойчивост чрез образование

Ежегодно представяме британски университети на Изло-
жението на британското образование (http://www.britishcouncil.
bg/study-uk/education-uk). Обединеното кралство продължава да 
бъде топ-дестинацията за учене за българите. 

Наред с образованието, Британският съвет целенасоче-
но работи по проекти, свързани с развитието на обществото. 
Законът за пробацията, превенция на трафик на хора, развиване 
на професионални стандарти и системи за качество, развитие 
на малки и средни предприятия, обучение за магистрати, обуче-
ние за публичната администрация, проект Отворени градове за 
икономическата полза от мултикултурността, MIPEX – индекс 
за миграцията, достъп на хора с увреждания до пазара на труда 
– това са само част от темите, по които организацията е ра-
ботила в различни етапи от най-новата си история в България. 
Проект „Медии и обществено разнообразие“ и до момента се 
цитира с издадения Наръчник за журналиста за отразяване на 
проблемите на малцинствата, както и с медийната кампания 
„Първо сме хора, после сме различни“.

Въпреки че учебната дейност на Британския съвет се 
предлага на пазарни цени, курсовете по английски са част от 
изпълнението ни на същата тази Харта, която определя владе-
енето на английски език като един от факторите за изгражда-
не на „добронамерено опознаване и разбиране“ между народите. 
Изпитната дейност – за езикова компетентност, по различни 
професионални области и други – допринасят за мобилността 
на съвременните хора, а следователно и за изграждане на отно-
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шения на доверие и дълготрайни сътрудничества. 
Съществен фактор в изпълнението на дейността ни са 

партньорствата, които Британският съвет сключва – от и в 
името на британските ни заинтересовани страни. В България, а 
и по света, работим с добре картографирани партньори, с които 
се свързваме целенасочено, планирано, открито и с готовност 
за изслушване. Те включват цялата палитра от оператори – от 
държавна и местна администрация, обществени организации и 
НПО сектора, до неформални сдружения, корпоративния сектор и 
други чуждестранни организации.  Както и при самите дейности, 
подходът към партньорите ни е персонализиран, но и гаранти-
ращ прозрачност чрез сключване на договори. Партньорството 
за нас означава общност на целите, общност на планирането, 
общност на поетите рискове, отговорности, вложени ресурси. 
Означава общност на планираните индикатори за измерване на 
изпълнението и общност при експлоатация на резултатите. 

Дигиталните отношения са особен повод за гордост на 
Британския съвет в България. Достъпът до публики като про-
цент от всички ползващи социалните мрежи е един от най-до-
брите в Европа (на трето място). Поддържаме едновременно 
интернет сайт с микросайтове, Facebook страница и няколко 
страници по различни проекти, блог, Youtube канал, Twitter, елек-
тронен месечен бюлетин. Всички те са отлични средства за 
излъчване на послания и влияние, както и за маркетинг на от-
делните дейности. Достъпът за публикуване на материали е 
ограничен до хора, притежаващи необходимите умения за онлайн 
комуникация. Координират се времената за обновяване на съ-
държание, визията и езикът, а координацията се извършва от 
маркетинг експерт. 

И понеже стана дума за визия, част от успеха на дейност-
та ни идва именно от съзнанието за бранда на Британския съ-
вет като инструмент на културните отношения и на меката 
сила. Брандът „Британски съвет“ е в логото, шрифта, цветове-
те, дизайна, хартията, езика, сградата, вътрешните политики, 
партньорства. Брандът е всичко това и повече, той е синхро-
низиран между различните платформи и е неразривна част от 
модела за изграждане, поддържане и обогатяване на културните 
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отношения. 
И накрая, въпреки големия обем на дейност, екипът на 

Британския съвет, занимаващ се с култура и образование е ма-
лък, функционален, професионален, и изключително гъвкав. По 
този начин, тъй като структурата на организацията отразя-
ва съвременните тенденции по отношение на управлението на 
ресурсите,ние се стремим да допринасяме за признанието на 
Обединеното кралство и по отношение на индекса „управление“. 

През 2019 г. Британският съвет ще отбележи своята 
80-годишнина в България. Още от сега планираме по какъв начин 
ще представим всички създадени през годините възможности за 
подобрен диалог на Обединеното кралство със света. А по този 
начин и още веднъж да повишим възможностите на Обединено-
то кралство да запази своите лидерски позиции чрез култура, 
образование, дигитални отношения и добро управление.
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Любов Костова e директор на Британския съвет 
в България. С майка рускиня и баща българин, Любов Кос-
това е израснала в Нигерия, има магистратура по Ин-
дийска филология и е превела над 60 театрални пиеси. 
Преди Британския съвет е работила 9 години в НАТФИЗ. 
С богат опит в публичните комуникации, Любов Костова 
е движещата сила зад международния успех на конкурса 
FameLab и съосновател на Софийския фестивал на нау-
ката. Има 3 деца, обича морето, купоните и готвенето. 
Притежава над 200 магнита за хладилник и страстно 
вярва, че човешките усилия имат смисъл.



ПУБЛИЧНА ДИПЛОМАЦИЯ И
КОМУНИКАЦИОННА ПОЛИТИКА В 

 КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Учебното помагало е изготвено по проект
 № BG05SFOP001-2.004-0005 с наименование „Провеждане на обу-
чения на служители от централната администрация за придо-
биване на ключови умения и компетентности в контекста  на 
ЕС“, финансиран с административен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.004-0005-C01 
от 21.12.2016 г., процедура „Повишаване на експертния капаци-
тет на служителите в администрацията”, код на процедурата 
BG05SFOP001-2.004, приоритетна ос „Ефективно и професионал-
но управление в партньорство с гражданското общество и биз-
неса”, по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), съфи-
нансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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